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Հայաստանում ՄԱԿ-ի մշտական համակարգողին

Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ-
րա գույն Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա-
յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նում ՄԱԿ-ի մշտա կան 
հա մա կար գող Շոմ բի Շար փին՝ ուղեկ ցու-
թյամբ ՄԱԿ-ի մաս նա գի տաց ված գոր ծա-
կա լու թյուն նե րի եւ ծրագ րե րի պա տաս-
խա նա տու նե րի: Հան դիպ մա նը ներ կա 
էին Մայր Աթո ռի վար չատն տե սա կան 
բաժ նի տնօ րեն, ԵՀԽ-ի հա յաս տա նյան 
«Կլոր սե ղան» մի ջե կե ղե ցա կան բա րե-
գոր ծա կան հիմ նադ րա մի հո գա բար ձու-
նե րի խորհր դի նա խա գահ Մու շեղ եպս 
Բա բա յա նը եւ «Կլոր սե ղան» հիմ նադ րա-
մի տնօ րեն Կա րեն Նա զա րյա նը:

Հան դիպ ման սկզբում տի ար Կա րեն 
Նա զա րյա նը Նո րին Սրբու թյա նը ներ կա-
յաց րեց պրն Շար փի գլխա վո րած պատ-
վի րա կու թյա նը՝ մաս նա վոր անդ րա դարձ 
կա տա րե լով Հա յաս տա նում ՄԱԿ-ի գրա-
սե նյա կի հա մա գոր ծակ ցու թյա նը Մայր 
Աթո ռի կա ռույց նե րի եւ «Կլոր սե ղան» հիմ-
նադ րա մի հետ եւ դրա հե ռան կար նե րին:

Մայր Աթո ռում այս հան դիպ ման առի-
թով իր ուրա խու թյու նը հայտ նեց նաեւ 
Հա յաս տա նում ՄԱԿ-ի մշտա կան հա մա-
կար գո ղը: Վեր ջինս Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պե-
տին ներ կա յաց րեց Հա յաս տա նում ՄԱԿ-ի գրա-
սե նյա կի կող մից ծա վալ վող գոր ծու նե ու թյու նը 
տար բեր ոլորտ նե րում` ուղղ ված ար ժա նա պա տիվ 
կյան քի պայ ման նե րի ստեղծ մա նը, մար դու իրա-
վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը, երկ րի առ ջեւ ծա-
ռա ցած խնդիր նե րի հաղ թա հար մա նը: Ընդգ ծե լով 
ՄԱԿ-ի գրա սե նյա կի եւ Հա յոց Եկե ղե ցու առա քե-
լու թյան ընդ հան րու թյու նը մի շարք ոլորտ նե րում` 
պրն Շոմ բի Շար փը շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեց 
ՄԱԿ-ի գոր ծա կա լու թյուն նե րի եւ եկե ղե ցա կան 
կա ռույց նե րի մի ջեւ ձեւ ա վոր ված գոր ծակ ցու թյան 
առի թով` պատ րաս տա կա մու թյուն հայտ նե լով էլ 
ավե լի ըն դար ձա կե լու այն: ՄԱԿ-ի մշտա կան հա-
մա կար գո ղը փո խան ցեց Վե հա փառ Հայ րա պե-
տին ՄԱԿ-ի գլխա վոր քար տու ղա րու թյան երախ-

տա գի տու թյու նը Հա յոց Եկե ղե ցու` միջկ րո նա կան 
երկ խո սու թյան մեջ հե տեւ ո ղա կան ներգ րավ վա-
ծու թյան եւ տա րա ծաշր ջա նում խա ղա ղու թյան 
վե րա կանգն մանն ի նպաստ ծրագ րե րի իրա կա-
նաց ման կա պակ ցու թյամբ:

Այ նու հե տեւ ներ կա նե րին իր օրհ նու թյու նը բե-
րեց Նո րին Սրբու թյուն Գա րե գին Երկ րորդ Կա-
թո ղի կո սը` գնա հա տե լով Հա յաս տա նում ՄԱԿ-ի 
գրա սե նյա կի լայ նա ծա վալ գոր ծու նե ու թյա նը: 
Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը գո հու նա կու թյամբ 
ար ձա նագ րեց ՄԱԿ-ի մաս նա գի տաց ված գոր ծա-
կա լու թյուն նե րի, հիմ նադ րամ նե րի եւ ծրագ րե րի 
ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը Մայր Աթո-
ռի կա ռույց նե րի, թե մե րի եւ «Կլոր սե ղան» հիմ-
նադ րա մի հետ: 

Նո րին Սրբու թյու նը հյու րե րին հան գա մա նո րեն 

ներ կա յաց րեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի տար-
բեր կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյու նը մաս նա վո րա-
պես կրթա դաս տի ա րակ չա կան եւ սո ցի ա լա կան 
ոլորտ նե րում` տե ղե կաց նե լով առա ջի կա ծրագ րե-
րի մա սին: Վե հա փառ Հայ րա պե տը հայտ նեց, որ 
2019 թվա կա նին, Ըն տա նի քի տար վա շրջա նակ-
նե րում, Մայր Աթո ռի եւ թե մե րի կող մից կազ մա-
կերպ վե լու են հա սա րա կու թյան մեջ ըն տա նե կան 
ար ժեք նե րի ամ րապնդ մանն ուղղ ված մի ջո ցա-
ռում ներ, իրա կա նաց վե լու են նաեւ աջակ ցու թյան 
զա նա զան ծրագ րեր:

Զրույ ցի ըն թաց քում խոս վեց առ կա գոր ծակ ցու-
թյան ընդ լայն ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին:

Վեր ջում Վե հա փառ Հայ րա պե տը ՄԱԿ-ի գրա-
սե նյա կի պա տաս խա նա տու ին եւ ներ կա յա ցու ցիչ-
նե րին մաղ թեց ար գա սա վոր գոր ծու նե ու թյուն: 

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահին

Ա մե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Հա յաս-
տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գա յին ժո ղո վի նո-

րըն տիր նա խա գահ Արա րատ Միր զո յա նին:
Շնոր հա վո րե լով պրն Միր զո յա նին ՀՀ Ազ գա-

յին ժո ղո վի նա խա գահ ընտր վե լու առի թով` Նո-

րին Սրբու թյու նը 
մաղ թեց, որ նրա 
պաշ տո նա վա րու-
մը նշա նա վոր վի 
բա րի ար դյունք նե-
րով՝ երկ րի բա րօր 
ու օրհ նյալ կյան քի 
հա մար:

Վե հա փառ Հայ-
րա պե տը, խո սե լով 
պե տա կան, ազ գա-
յին եւ հա սա րա-
կա կան կյան քում 
Ազ գա յին ժո ղո վի 
կա րեւ  որ դե րա-
կ ա  տ ա  ր ո ւ  թ յ ա ն 
մա սին, մաս նա-
վո րա պես շեշ տեց 
օ ր ե ն ս դ  ր ա  կ ա ն 
կար գա վո րում նե-

րով հայ րե նի երկ րի առ ջեւ ծա ռա ցած խնդիր նե րի 
լուծ ման եւ առա ջըն թա ցի ապա հով ման, ինչ պես 
նաեւ միջ խորհր դա րա նա կան կա պե րի եւ խորհր-
դա րա նա կան դի վա նա գի տու թյան խթան ման անհ-
րա ժեշ տու թյու նը: Նո րին Սրբու թյու նը հա վե լեց, որ 

օրենք նե րը պետք է ստեղծ վեն սի րով եւ ծա ռա յեն 
բա րուն` նպաս տե լով պե տու թյան զո րաց մանն ու 
զար գաց մա նը, ժո ղովր դի կյան քում բա րի քի առա-
տաց մա նը:

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն անդ րա դար ձավ 
Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի կրթա դաս-
տի ա րակ չա կան առա քե լու թյա նը, քա ղա քա կան 
բա նա վե ճե րը եւ քննար կում նե րը փո խա դարձ 
հար գան քի եւ հան դուր ժո ղա կա նու թյան մթնո լոր-
տում վա րե լու կա րեւ ո րու թյա նը, ին չը նաեւ դաս-
տի ա րակ չա կան նշա նա կու թյուն պի տի ունե նա եւ 
բա րի օրի նակ լի նի աճող սերն դի հա մար:

Ամե նայն Հա յոց Հայ րա պետն անդ րա դարձ կա-
տա րեց նաեւ Մայր Աթո ռի եւ ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի 
մի ջեւ ձեւ ա վոր ված հա մա գոր ծակ ցու թյա նը` նշե-
լով, որ Եկե ղե ցու առա քե լու թյու նը ծա ռա յու թյունն է 
ժո ղովր դին: Այս իմաս տով Նո րին Սրբու թյու նը հաս-
տա տեց, որ ինչ պես ան ցյա լում, այն պես եւ այ սօր 
Հա յոց Եկե ղե ցին շա րու նա կե լու է իր օգ տա կա րու-
թյու նը բե րել օրենս դիր մարմ նին՝ ազ գա յին, կրո-
նա կան, հա սա րա կա կան խնդիր նե րին վե րա բե րող 
հար ցե րում, նպաս տել Հա յաս տա նի եւ Սփյուռ քի 
նե րու ժի հա մախմբ մա նը՝ հա նուն հայ րե նի քի պայ-
ծա ռու թյան, խա ղաղ ու ապա հով կյան քի:
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Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նից 
Բա նա կի օր վա առի թով հայ րա պե-
տա կան Մեր օրհ նու թյունն ենք բե-
րում Հա յոց բա նա կի քա ջա րի սպա-
նե րին ու զին վոր նե րին եւ հա մայն 
մեր ժո ղովր դին: 
Այս տո նա կան օրը մեր հո գի նե-

րը լցվում են հպար տու թյան զգա-
ցու մով, քան զի մեր հաղ թա կան 
բա նա կը արի ոգով պաշտ պա նում 
է մեր հայ րե նի քի սահ ման նե րը՝ իր 
մշտար թուն ու խի զախ ծա ռա յու-
թյամբ մեր կյան քում բե րե լով օրի-
նա կը հայ րե նա սի րու թյան ու պա-
տաս խա նատ վու թյան:
Մենք հա վա տում ենք, որ Հա յոց 

բա նա կի տո նը փա ռա պանծ ու հե-
րո սա կան հի շա տակ նե րով մեր ժո-
ղովր դի յու րա քան չյուր զա վա կի 
պի տի զո րաց նի իր պարտ քի մեջ 
հայ րե նի քի հան դեպ: Բա նա կի տո նը 
պատ գամ է մեր ժո ղովր դին տո գոր-
վե լու հաղ թա նակ նե րի վստա հու-
թյամբ, ջանք ու ավանդ բե րե լու Հա-
յաս տա նի ու Ար ցա խի շե նաց մանն 
ու զար գաց մա նը եւ իրա գոր ծե լու 
առա ջըն թա ցի ու ազ գա յին զար թոն-
քի մեր տե սիլք նե րը: Մեր հայ րե-
նա շեն գոր ծե րը պի տի պան ծաց նեն 
նաեւ հի շա տա կը իրենց կյան քը հայ-
րե նի քին զո հած հե րոս նե րի:
Աստ վա ծա կա ռույց Մայր տա-

ճա րի Սուրբ Սե ղա նի առ ջեւ Մեր 
աղոթքն ու մաղ թանքն է, որ ամե-
նախ նամ Տե րը Իր շնորհ նե րի եւ 
օրհ նու թյան ներ քո պահ պա նի մեր 
բա նա կի սպա նե րին ու մար տիկ նե-
րին` զո րաց նե լով ամուր հա վատ-
քով, ուժ ու կո րով պար գեւ ե լով 
իրենց պան ծա լի ծա ռա յու թյան մեջ 
եւ նպա տակ նե րի իրա գոր ծում ու 
եր ջան կու թյուն՝ իրենց կյան քում:
Թող  Տի  րոջ  խա  ղա  ղու  թյու  նը 

հաս տատ վի աշ խար հում, խա ղաղ 
ու ապա հով շե նա նան եւ զո րա նան 
հայ րե նի մեր եր կի րը եւ աշ խար-
հաս փյուռ մեր ժո ղո վուր դը: 
Օրհ նու թյամբ`

ԳԱ ՐԵ ԳԻՆ Բ
ԿԱ ԹՈ ՂԻ ԿՈՍ ԱՄԵ ՆԱՅՆ ՀԱ ՅՈՑ
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Ուրուգ վա յի ար տա կարգ եւ լի ա զոր դես պա նը 
եւս անդ րա դարձ կա տա րեց իր առա քե լու թյա նը` 
հա վաս տի աց նե լով, որ ջա նա լու է էլ ավե լի խթա նել 
եր կու երկր նե րի մի ջեւ առ կա հա մա գոր ծակ ցու-
թյու նը: Ուրագ վա հայ հա մայն քի առն չու թյամբ դես-
պանն ընդգ ծեց, որ այն սիր ված ու գնա հատ ված է: 

Զրույ ցի ըն թաց քում խոս վեց նաեւ հայ ժո ղովր-
դի կյան քում Հա յոց Եկե ղե ցու կա րեւ որ առա քե-
լու թյան մա սին:

Հան դիպ ման վեր ջում Նո րին Սրբու թյունն իր 
բա րե մաղ թանք ներն ու օրհ նու թյու նը բե րեց դես-
պա նին:

Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց

ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահին

Սկիզբը՝ էջ 1

Իր հեր թին ՀՀ ԱԺ նա խա գահն ընդգ ծեց, որ 
հա սա րա կու թյու նը մեծ ակն կա լիք ներ ու սպա-
սում ներ ունի 7-րդ գու մար ման Ազ գա յին ժո ղո-
վից: Տի ար Արա րատ Միր զո յանն իր մտո րում-
նե րը ներ կա յաց րեց առ կա մար տահ րա վեր նե րի 
հաղ թա հար ման գոր ծում խորհր դա րա նի առա քե-
լու թյան եւ պատ գա մա վոր նե րի դե րա կա տա րու-
թյան առն չու թյամբ: Այս հա մա տեքս տում ԱԺ նա-

խա գա հը եւս կա րեւ ո րեց Եկե ղե ցի-պե տու թյուն 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:

Զրույ ցի ըն թաց քում Գա րե գին Բ Հայ րա պե տը 
ԱԺ նա խա գահ Արա րատ Միր զո յա նին ներ կա-
յաց րեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի կրթա կան, 
սո ցիա լա կան ծրագ րե րը, տե ղե կու թյուն ներ փո-
խան ցեց Եկե ղե ցու գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ:

Վեր ջում Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը վերս-
տին իր օրհ նու թյունն ու մաղ թանք նե րը բե րեց ՀՀ 

ԱԺ նա խա գա հին:

Ուրուգվայի նորանշանակ դեսպանին

Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կոսն ըն դու նեց Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում Ուրուգ վա յի 

Արեւ ե լ յան Հան րա պե տու թյան ար տա կարգ եւ լի-
ա զոր դես պան Կար լոս Զգեր բի ֆոն Շտայն մա նին 
(նստա վայ րը` Թեհ րան): Վե հա փառ Հայ րա պե տը, 
շնոր հա վո րե լով դես պա նին նշա նակ ման առի թով, 
մաղ թեց նրան ար դյու նա վոր առա քե լու թյուն Հա-
յաս տա նում: Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը հույս 
հայտ նեց, որ դես պա նի գոր ծու նե ու թյունն առա վել 
կնա պաս տի եր կու բա րե կամ երկր նե րի մի ջեւ կա-
պե րի սեր տաց մանն ու խո րաց մա նը:

Անդ րա դառ նա լով Ուրուգ վա յում հա յոց կյան-
քին` Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը գո հու նա-
կու թյամբ ընդգ ծեց, որ շնոր հիվ Ուրուգ վա յի 
իշ խա նու թյուն նե րի ջերմ ու հո գա տար վե րա բեր-
մուն քի՝ Հա յոց ցե ղաս պա նու թյան տա րի նե րին 
երկ րում ձեւ ա վոր ված հայ հա մայն քը հնա րա վո-
րու թյուն ունի ազա տո րեն ապ րե լու իր ազ գա յին, 
հո գեւ որ եւ մշա կու թա յին կյան քով: Նո րին Սրբու-
թյու նը հաս տա տեց նաեւ, որ Ուրուգ վայն աշ-
խար հում առա ջինն է պաշ տո նա պես ճա նա չել 
ու դա տա պար տել Հա յոց ցե ղաս պա նու թյու նը: 
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Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, 
Մայր Աթոռ Ս. Էջ մի ած նի Ս. Վար դան եւ Ս. Հով-
հան նես մա տուռ-մկրտա րա նում Հա յոց բա նա կի 
օր վա կա պակ ցու թյամբ մա տուց վեց ս. Պա տա-
րագ: Պա տա րա գիչն էր ՀՀ ԶՈՒ հո գեւ որ առաջ-
նորդ Վրթա նես եպս Աբ րա հա մյա նը: 

Սրբա զան արա րո ղու թյա նը ներ կա էին Հա-
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյան 
նա խա րար Դա վիթ Տո նո յա նը, ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ պետ, 
գե նե րալ-լեյ տե նանտ Ար տակ Դավ թյա նը, Մայր 
Աթո ռի մի ա բան ներ, ՀՀ ԶՈՒ բարձ րա գույն սպա-
յա կան կազ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներ, ՀՀ ԶՈՒ հո-
գեւոր առաջ նոր դու թյան գնդե րեց ներ:

Ս. Պա տա րա գի ըն թաց քում Վրթա նես սրբա-
զանն անդ րա դար ձավ օր վա խորհր դին՝ ի մաս-
նա վո րի նշե լով, որ հայ քրիս տո նյան թե՛ հո գեւոր, 
թե՛ առօ րյա կյան քում եւ թե՛ ծա ռա յու թյան մեջ 

մշտա պես պետք է լի նի ար թուն, որով հե տեւ 
զգո նու թյու նը թու լաց նե լու, թմրեց նե լու ու ննջեց-
նե լու իրա վունք չու նի, այ լա պես ան խու սա փե լի 
կո րուստ ներ կու նե նա: «Սա կայն ինչ պես որ չա-
րը՝ սա տա նան է փոր ձում քրիս տո նյա մար դու 
զգո նու թյու նը թու լաց նել, ուշադ րու թյու նը շե ղել՝ 
փրկու թյան գերխնդ րից շե ղե լու հա մար, այդ-
պես էլ մեր մարմ նա վոր թշնա մին է փոր ձում մեր 
ընդ հա նուր, այդ թվում՝ բա նա կի ուշադ րու թյու նը 
շե ղել եւ մեր արթ նու թյու նը չե զո քաց նել զա նա-
զան ճա նա պարհ նե րով ու ստոր մի ջոց նե րով: Հե-
տեւա բար այս կոչն ար դի ա կան է բազ մա պա տիկ 
չա փով եւ միշտ հնչում է այս պես. «Ար թո՛ւն կա-
ցեք եւ պատ րա՛ստ եղեք, որով հե տեւ չգի տեք, թե 
թշնա մին որ ժա մին կգա»:

Արթ նու թյան եւ թշնա մուն դի մագ րա վե լու այս 
կո չը երեք մա կար դակ ունի՝ ան հա տա կան, ըն-
տա նե կան ու պե տա կան, եւ այս մա կար դակ նե-
րից եւ ոչ մե կում ծու լու թյունն ու թմբի րը, ինչ պես 

նաեւ «ութե րորդ մա հա ցու մեղք» կոչ վող ան-
տար բե րու թյու նը, «այս խնդիրն ինձ չի վե րա բե-
րում»-ը տեղ չու նեն. դրանք ուղ ղա կի ան թույ լատ-
րե լի են:

Ան հա տա կան պատ րաս տու թյան ու զգո նու-
թյան լա վա գույն օրի նակ նե րից մե կը հենց զին-
վո րա կա նի կեր պարն է՝ ան կախ աս տի ճա նից: 
Ծա ռա յու թյան ողջ ըն թաց քում զին վո րի գո տին 
կապ ված է, որ խորհր դան շում է ամեն վայր կյան 
թշնա մուն դի մագ րա վե լու եւ մար տի նետ վե լու 
նրա պատ րաս տա կա մու թյու նը: Այդ պա հը հե ռու 
է թե մոտ, ոչ ոք չգի տի: Ով ժա մը գի տի, կա րող է 
անհ րա ժեշտ պա հին հսկել, իսկ ով չգի տի, ամեն 
ժամ պի տի հսկի: Մեր դեպ քում երկ րորդն է, ուս-
տի հայ զին վորն ու զո րա կա նը զօ րու գի շեր են 
հսկում եւ պատ վով կա տա րում ծա ռա յո ղա կան 
պար տա կա նու թյուն նե րը՝ իրենց զրկե լով բաղ-
ձա լի հանգս տի նույ նիսկ կար ճա տեւ պա հե րից: 
Գո տին մեջք նե րին կա պած ու ճրա գը վա ռած 
(հմմտ. Ղուկ. ԺԲ 35) սպա սե լը, ավե տա րա նա-
կան պատ մու թյան նմա նու թյամբ, նշա նա կում է 
հանգս տի չտրվել, որով հե տեւ երբ ցկյանս ծա ռա-
յու թյան ժամ կե տը լրա նա, այն ժա մա նակ մի այն 
ծա ռա նե րը, մեր դեպ քում՝ զին վորն ու զո րա կա-
նը, կա րող են գո տի ներն ար ձա կել, ճրագ նե րը 
մա րել ու գի շե րա յին հան գիս տը վա յե լել:

Գաղտ նիք չէ, որ մենք բա նակ-ժո ղո վուրդ ենք, 
բա նակ՝ նո րած նից մին չեւ ալե հեր ծե րու նի, իսկ 
այդ պի սին լի նել մեզ պար տադ րել է պատ մա կան 
մեր բարդ ճա նա պար հը, ուս տի ուղ ղա կի պար-
տա վոր ենք միշտ ար թուն հսկել՝ բո լորս զին վոր 
դար ձած՝ եր բեք գո տի ներս չթու լաց նե լով: Այդ պի-
սի զգաս տու թյան ու արթ նու թյան պա հե րը ազ գի 
լի նել-չլի նե լու օրե րին ակն հայտ ու անու րա նա լի 
ար դյունք են տվել, ուս տի, իբ րեւ հա վի տե նա կան 
օրի նակ, այն մեր աչ քի առ ջեւ ից չպի տի հե ռաց-
նենք»,- ասաց սրբա զան հայ րը՝ հոր դո րե լով զգոն 
ու սթափ մնա լու հար ցում մշտա պես աղոթ քի 
կանգ նել, քա նի որ աղոթ քը մտքին պար զու թյուն ու 
զո րու թյուն է հա ղոր դում եւ մղում մի ակ ճիշտ որո-
շու մը կա յաց նե լու, ին չը եւ հա ճե լի է նաեւ Աստ ծուն:

Վեր ջում Վրթա նես սրբա զա նը, շնոր հա վո-
րե լով ներ կա նե րին Հա յոց բա նա կի կազ մա վոր-
ման տա րե դար ձի կա պակ ցու թյամբ, մաղ թեց, որ 
մշտա պես ար թուն լի նեն, հա մար ժեք գոր ծե րով 
ու քայ լե րով դի մագ րա վեն թշնա մու ոտնձ գու-
թյուն նե րը՝ գո տեպնդ ված մարմ նա վոր ու հո գեւ որ 
սպա ռա զի նու թյամբ: 

Ս. Պա տա րա գի ավար տին, նա խա գա հու-

թյամբ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի, կա տար-
վեց Հան րա պե տա կան մաղ թանք, որի ժա մա-
նակ հո գեւ որ դա սը եւ արա րո ղու թյա նը ներ կա 
ժո ղո վուր դը աղոթք բարձ րաց րե ցին երկ նա վոր 
Տի րո ջը՝ Հա յաս տան աշ խար հի խա ղա ղու թյան ու 
ան սա սա նու թյան եւ Հա յոց բա նա կի հաղ թա կան 
ըն թաց քի հա մար: Այ նու հե տեւ Նո րին Սրբու թյուն 
Գա րե գին Երկ րորդ Հայ րա պետն օրհ նեց սպա յա-
կան անձ նա կազ մին ու զին վոր նե րին բաշխ վե լիք 
«Աշոտ Եր կա թի Խաչ» կրծքան շան նե րը:

Ապա Գեւ որ գյան հո գեւ որ ճե մա րա նի հան դի-
սու թյուն նե րի դահ լի ճում տե ղի ունե ցավ պաշ-
տո նա կան ըն դու նե լու թյուն, որի ըն թաց քում 
կա տար վեց պար գեւ ա բաշ խու թյուն: Ի գնա հա-
տու թյուն հայ րե նի քին մա տու ցած ծա ռա յու թյուն-
նե րի՝ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը, ըն դա ռաջ 
ՀՀ ԶՈՒ հո գեւ որ առաջ նորդ Վրթա նես եպս Աբ-
րա հա մյա նի խնդրան քին, Հայ Եկե ղե ցու «Սուրբ 
Ներ սես Շնոր հա լի» պատ վո բարձր շքան շա նի 
ար ժա նաց րեց մի շարք բարձ րաս տի ճան զին վո-
րա կան նե րի:

Նո րին Սրբու թյու նը «Սուրբ Ներ սես Շնոր հա-
լի» շքան շան հանձ նեց ԱՀ ՊԲ հրա մա նա տար, 
գե նե րալ-մա յոր Կա րեն Աբ րա հա մյա նին, ՀՀ 
ԶՈՒ հե տա խու զու թյան վար չու թյան պետ, գե-
նե րալ-մա յոր Առա քել Մար տի կյա նին, Հայ-ռու-

սա կան մի ա ցյալ զո րախմ բի հրա մա նա տար, 
գե նե րալ-մա յոր Տիգ րան Փար վա նյա նին, ՀՀ ՊՆ 
ԲՍԽ խմբի ան դամ գե նա րալ-մա յոր Վլա դի միր 
Հայ րա պե տյա նին, ՀՀ ԶՈՒ ռազ մաբժշ կա կան 
վար չու թյան պետ, գնդա պետ Գա յա նե Հով հան-
նի սյա նին, ՀՀ ՊՆ ռազ մա կան ոս տի կա նա պե տի 
տե ղա կալ, գնդա պետ Աղա սի Բագ րա տու նյա նին, 
ՀՀ ԶՈՒ 1-ին զո րա մի ա վոր ման հրա մա նա տար 
գնդա պետ Ժի րայր Պո ղո սյա նին եւ ՀՀ ԶՈՒ 5-րդ 
զո րա մի ա վոր ման հրա մա նա տա րի տե ղա կալ, 
գնդա պետ Ար թուր Կի րա կո սյա նին: Վե հա փառ 
Հայ րա պե տը «Աշոտ Եր կա թի Խաչ» կրծքան շան-
ներ հանձ նեց նաեւ ՀՀ ՊՆ նա խա րար Դա վիթ Տո-
նո յա նին, ՀՀ ԶՈՒ ԳՇ պետ, գե նե րալ-լեյ տե նանտ 
Ար տակ Դավ թյա նին, պաշտ պա նու թյան նա խա-
րա րի տե ղա կալ նե րին, վար չու թյան պե տե րին ու 
բարձ րաս տի ճան սպա նե րին:

Ըն դու նե լու թյան ժա մա նակ, ՀՀ պաշտ պա նու-
թյան նա խա րա րի հրա մա նով, զին ծա ռա յող նե րի 
հո գեւ որ եւ հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու-
թյան գոր ծում զգա լի ավան դի հա մար մի շարք 
եկե ղե ցա կան ներ ար ժա նա ցան պար գեւ նե րի:

Շարունակությունը՝ էջ 3
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Սկիզբը՝ էջ 2
«Անդ րա նիկ Օզա նյան» մե դա լով պար գեւատր-

վե ցին Ռու մի նի ա յի հա յոց թե մի առաջ նորդ Տա-
թեւ եպս Հա կո բյա նը, Կալ կա թա յի հա յոց մար-
դա սի րա կան ճե մա րա նի տե սուչ Մով սես վրդ. 
Սարգ սյա նը: «Գա րե գին Նժդեհ» մե դալ հանձն-
վեց Բեր դի տա րա ծաշր ջա նի հո գեւ որ հո վիվ 
Արամ քհն. Միր զո յա նին, Արա րա տյան հայ րա-
պե տա կան թե մի Երեւ ան քա ղա քի Կա թո ղի կե 
Ս. Աստ վա ծա ծին եւ Ս. Ան նա եկե ղե ցի նե րի հո-
գեւոր հո վիվ Զե նոն քհն. Բար սե ղյա նին, գնդե-
րեց ներ Հա մա զասպ քհն. Հա գե յա նին ու Երե միա 
քհն. Սարգ սյա նին: «Դրաս տա մատ Կա նա յան» 
մե դալ շնորհ վեց գնդերց ներ Գեւ որգ սրկ. Ստե-
փա նյա նին, Ման վել սրկ. Սարգ սյա նին եւ Հա կոբ 
սրկ. Մալ խա սյա նին:

Շնոր հա բաշ խու թյու նից հե տո Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սը, իր շնոր հա վո րանք ներն ու օրհ նու-
թյու նը բե րե լով ՀՀ ԶՈՒ բարձ րա գույն սպա յա կազ-
մին՝ Բա նա կի օր վա կա պակ ցու թյամբ, ուրա խու-

թյամբ ար ձա նագ րեց, որ գե ղե ցիկ ավան դույթ է 
դար ձել բա նա կին նվիր ված տո նը Մայր Աթո ռում 
սկսել աղոթ քով՝ հայ րե նի քի ու նրա պա հա պան նե-
րի հա մար երկ նա վոր Տի րո ջից հայ ցե լով խա ղա-
ղու թյուն եւ ոգու ան սա սա նու թյուն: Նո րին Սրբու-
թյու նը Հա յոց բա նա կի քա ջա զուն մար տիկ նե րին 
մաղ թեց, որ ամե նա կալ Տե րը մշտա պես ամուր 
պա հի նրանց բա զու կը, եւ եր բեք չխա թար վի Հա-
յոց աշ խար հի սահ ման նե րի խա ղա ղու թյու նը:

Իր հեր թին ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րա-
րը, շնոր հա վո րե լով բո լոր պար գեւ ատր ված նե-
րին, շնոր հա կա լու թյուն հայտ նեց Ամե նայն Հա յոց 
Կա թո ղի կո սին՝ զին վո րա կան նե րի նկատ մամբ 
դրսեւ որ վող մշտա կան հո գա ծու թյան եւ ուշադ-
րու թյան հա մար: Պրն Տո նո յա նը կա րեւ ո րեց 
գնդե րեց նե րի ծա ռա յու թյու նը ՀՀ Զին ված ուժե-
րում, նաեւ վստա հեց րեց, որ Հա յոց բա նա կի 
քա ջա րի զին վոր նե րը հան դարտ հո գով եւ ան-
սա սան հա վա տով անե լու են առա վե լա գույ նը՝ 
հա նուն հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան:

²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ 
ßÝáñÑ³íáñ³Ï³ÝÁ 

îÇ·ñ³Ý Ø³ÝëáõñÛ³ÝÇÝ 

Հ
ուն վա րի 27-ին Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին 
Երկ րորդ Ծայ րա գույն Պատ րի արք եւ Ամե-

նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սը շնոր հա վո րա կան 
ուղերձ է հղել կոմ պո զի տոր, ՀՀ ար վես տի 
վաս տա կա վոր գոր ծիչ, ՀՀ ժո ղովր դա կան ար-
տիստ, Հայ Եկե ղե ցու շքան շա նա կիր Տիգ րան 
Ման սու րյա նին՝ ծննդյան 
80-ա մյա կի առի թով:

«Մե ծար գո՛ տի ար Ման-
սու րյան,

Հայ րա պե տա կան օրհ-
նու թյամբ Մեր սրտա գին 
շնոր հա վո րանք ներն ու 
բա րե մաղ թանք ներն ենք 
բե րում Ձեզ՝ ծննդյան 80-ա-
մյա հո բե լ յա նի ուրա խա լի 
առի թով։

Ձեր կյան քի նշա նա կա լի 
այս հանգր վա նը Դուք դի մա-
վո րում եք ստեղ ծա գոր ծա-
կան կյան քի բե ղուն վաս տա-
կով՝ վա յե լե լով մեր ժո ղովր դի 
ջերմ սերն ու հար գան քը։ 
Որ պես մե ծա նուն կոմ պո զի-
տոր ու ար վես տա գետ՝ Դուք 
ար ժա նա ցել եք հա մաշ խար հա յին լայն ճա նաչ-
ման երաժշ տու թյան աս պա րե զում՝ Ձեր բարձր 
նվա ճում նե րով ու գո վար ժան ձեռք բե րում նե-
րով։ Գո հու նա կու թյամբ ենք անդ րա դառ նում, որ 
տա ղան դա շատ հա յոր դուդ հո գե թով ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րը հնչել են աշ խար հի տար բեր 
երկր նե րի հան րա հայտ բե մե րից՝ հի աց մունք ու 
բա վա կա նու թյուն պար գեւ ե լով երաժշ տա սեր 
հա սա րա կու թյա նը։ Մե ծա պես ըն դուն ված ու 
սիր ված է Ձեր կի նո ե րաժշ տու թյու նը, որ քնա-
րա կա նու թյամբ, ելեւ էջ նե րի հի ա նա լի ներ դաշ-
նա կու թյամբ մեծ ազ դե ցու թյուն ու տպա վո րու-
թյուն է թող նում ունկն դիր նե րի վրա։ Ձեր ուրույն 
ար վեստն առանձ նա հա տուկ է հայ կա կան 
երաժշ տու թյան նո րո վի մեկ նա բա նու թյամբ ու 
դրսեւ ո րում նե րով, որոնց մի ա հյուս ված են Ձեր 
նե րաշ խար հի հույ զերն ու ապ րում նե րը, հայ-
րե նի քի ու մեր ժո ղովր դի հան դեպ նվի րա կան 
զգա ցում նե րը։

Սի րե լի՛ տի ար Ման սու րյան, մեր ժո ղովր-
դի շնոր հա շատ զա վա կիդ բա ցա ռիկ ար վես-
տը՝ լու սե ղեն մե ղե դի նե րով ու բարձ րա ճա շակ 
հնչե րանգ նե րով, ար տա հայ տում է նաեւ մե-
ծա նուն հա յոր դուդ հո գեւ որ խո րին ապ րում-

նե րը, Աստ ծո հետ աղո թա կան հա ղոր դակ ցու-
թյունն ու մտա սեւ ե ռու մը՝ դե պի երկ նա յինն ու 
հա վի տե նա կա նը։ Դրա վառ վկա յու թյունն են 
կո մի տա սյան սկզբունք նե րի կի րա ռու մը Ձեր 
ար վես տում, հո գեւ որ ուղղ վա ծու թյամբ գոր-
ծե րի, սուրբ Ներ սես Շնոր հա լու «Հա վա տով 

խոս տո վա նիմ» աղոթք նե րի հի ման վրա երկ-
նած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը։ Հայ րա պե տիս 
հա մար սրտի խո րին գո հու նա կու թյուն է հաս-
տա տել Ձեր սերն ու որ դի ա կան հա վա տար-
մու թյու նը հան դեպ Առա քե լա կան մեր Սուրբ 
Եկե ղե ցին եւ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ա ծի նը։ 
Աստ ծո կա մոք Մենք բա րե պա տեհ առիթն ենք 
ունե ցել վա յե լե լու Ձեր ըն կե րակ ցու թյու նը հով-
վա պե տա կան Մեր այ ցե րի ըն թաց քում, երբ 
Դուք մաս եք կազ մել Մեր շքախմ բի եւ Ձեր 
ներ կա յու թյամբ ոգեշն չել ու քա ջա լե րել եք հա-
վա տա վոր Մեր զա վակ նե րին։ Ուրա խու թյամբ 
ենք հի շում, որ մշա կույ թի բնա գա վա ռում Ձեր 
գնա հա տե լի ավան դի ու գո վե լի վաս տա կի 
հա մար Ձեր կուրծ քը զար դա րել ենք Առա քե-
լա կան մեր Սուրբ Եկե ղե ցու «Սուրբ Սա հակ - 
Սուրբ Մես րոպ» պատ վո բարձր շքան շա նով։

Ի խո րոց սրտի աղո թում ենք առ ամե նա-
կալն Աստ ված, որ պա հի ու պահ պա նի Ձեզ 
Իր Սուրբ Աջի ամե նախ նամ հո վա նու ներ-
քո, շնոր հի արեւ շա տու թյուն, եր ջան կու թյուն, 
ստեղ ծա գոր ծա կան նո րա նոր հա ջո ղու թյուն-
ներ եւ ամե նայն բա րիք»,- աս ված է Ամե նայն 
Հա յոց Հայ րա պե տի շնոր հա վո րագ րում: 
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Հ ուն վա րի 27-ին Վա տի կա նում իր հեր թա կան` 
16-րդ հան դի պումն սկսեց Արեւ ե լ յան Ուղղա-

փառ - Կա թո լիկ մի ջե կե ղե ցա կան երկ խո սու թյան 
մի ջազ գա յին հանձ նա խում բը` Քրիս տո նյա նե րի 
մի ու թյան պա պա կան հանձ նախմ բի հյու րըն կա-
լու թյամբ։ Նա խա տես ված ծրագ րի հա մա ձայն` 
Արեւ ե լ յան Ուղղա փառ եւ Կա թո լիկ Եկե ղե ցի նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նախ հան դի պե ցին առան-
ձին` եկե ղե ցա կան ըն տա նիք նե րի ձեւ ա չա փով, 
այ նու հե տեւ հուն վա րի 27-ի երե կո յան տե ղի ունե-
ցավ հանձ նախմ բի 16-րդ հան դիպ ման առա ջին 
լի ա գու մար նիս տը։ 

Հանձ նախմ բի քննարկ ման թե ման Եկե ղե-
ցու յոթ խոր հուրդ նե րից ս. Պսակն էր՝ ծի սա-
կան, աստ վա ծա բա նա կան ու կա նո նա կան իր 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով։ Մի ջազ գա յին 
աստ վա ծա բա նա կան հանձ նախմ բի ան դամ նե-
րը, նա խա տես ված ծրագ րով, առա ջի կա օրե րին 

քննար կեցին ինչ պես եկե ղե ցա կան եր կու ավան-
դույթ նե րի մեջ Պսա կի խորհր դա կա տա րու թյան, 
ծի սա կան-աստ վա ծա բա նա կան ու կա նո նա-
կան ըն կալ ման ընդ հան րու թյուն նե րը, այն պես 
էլ՝ տար բե րու թյուն ներն ու եկե ղե ցա բա նա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ 

Հա յաս տա նյայց Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե ցին 
մի ջազ գա յին աստ վա ծա բա նա կան հանձ նախմ-
բում ներ կա յաց ված էր հե տեւ յալ պատ վի րա կու-
թյամբ՝ Խա ժակ արք. Պար սա մյան (Արեւմ տյան 
Եվ րո պա յի հայ րա պե տա կան պատ վի րակ, Մայր 
Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի պաշ տո նա կան ներ կա յա-
ցու ցի չը Վա տի կա նում), Շա հե ծ. վրդ. Անա նյան 
(Մայր Աթոռ Սուրբ Էջ մի ած նի մի ջե կե ղե ցա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի գրա սե նյա կի պա տաս խա-
նա տու) եւ Մե ծի Տանն Կի լի կիո Կա թո ղի կո սու-
թյուն նից Մա կար եպս Աշ կա րյանն ու Պո ղոս վրդ. 
Թինկ ջյա նը։

Üáñ Ýß³ Ý³ ÏáõÙ Ý»ñ
Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գա րե գին Երկ րորդ Ծայ րա գույն 

Պատ րի արք եւ Ամե նայն Հա յոց Կա թո ղի կո սի 
տնօ րի նու թյամբ կա տար վել են Մայր Աթոռ Ս. Էջ-
մի ած նի մի ա բան նե րի նոր նշա նա կում ներ:

• Արիս աբղ. Տո նո յա նը, ազատ վե լով Վա նո րե-
ից տես չու թյու նում ստանձ նած պար տա կա նու-
թյուն նե րից, հետ է կանչ վել Մայր Աթոռ` որ պես 
վա նաբ նակ մի ա բան:

• Կյու րեղ վրդ. Դավ թյանն ազատ վել է Մայր 
Աթո ռի կադ րե րի բաժ նի տնօ րե նի պաշ տո նից եւ 
ծա ռա յու թյան կոչ վել Վա նո րե ից տես չու թյու նում` 
Վա նո րե ից տես չի իշ խա նու թյան ներ քո: 

Լրատվական նյութերը՝ 
Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի 

տեղեկատվական համակարգի
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ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ԽՈՐ ՀՈՒՐ ԴԸ
«...այ սօր Դավ թի քա ղա քում ձեզ հա մար

ծնվեց մի Փրկիչ, որ օ ծյալ Տերն է: Եվ սա՛ ձեզ 
հա մար նշան կլի նի.

խան ձա րու րով փա թա թած եւ մսու րի մեջ 
դրված մի մա նուկ կգտնեք»

(Ղուկ. Բ 11-12)

Մ եր Տեր Հի սուս Քրիս տո սի Սուրբ Ծննդյան 
սքան չե լա գործ խորհր դով է ավետ վում ամեն 

նոր տար վա գա լուս տը: Այս տոնն է հա մախմ-
բում աշ խար հի չորս ծա գե րի քրիս տո նյա նե րին՝ 
խորհր դա ծե լու կյան քի, խա ղա ղու թյան ու ար դա-
րու թյան շուրջ, աղո թե լու եւ հո գե պես զո րա նա լու, 
ան սա սան հա վա տով ու անս պառ հույ սով ապ րե-
լու հա մար: Սուրբ Ծնուն դով ազ դա րար վող տա-
րե մու տի սե մին մարդ կա յին կյան քի եւ աշ խար հի 
նո րո գու թյան հիմ նա կան պայ ման նե րից են հին 
պատ կե րա ցում նե րը թո թա փե լու կամքն ու վճռա-
կա նու թյու նը:

Հի սուս Քրիս տո սի Սուրբ Ծննդյան հի շա-
տա կու թյու նը Հայ Առա քե լա կան Սուրբ Եկե ղե-
ցու հինգ տա ղա վար տո նե րից է: Հայ Եկե ղե ցին 
Սուրբ Ծննդյան եւ Աստ ված հայտ նու թյան տո-
նից առաջ կար գել է եւս չորս տոն՝ Եկե ղե ցու յոթ 
գլխա վոր այ րե րի (Դա վիթ մար գա րե, Հա կո բոս 
Տյառ նեղ բայր, Ստե փա նոս Նա խավ կա, Պո ղոս ու 
Պետ րոս առա քյալ ներ, Որոտ ման որ դի ներ Հա կո-
բոս եւ Հով հան նես)՝ որ պես սուրբ հա վա տի վե մե-
րի հի շա տա կու թյան օրեր. նշյալ նե րը կոչ վում են 
Ավագ տո ներ: 

Սուրբ Ծնունդն ու Տի րոջ մկրտու թյու նը Հայ 
Եկե ղե ցին տո նում է մի ա սին՝ հուն վա րի 6-ին: 
Տի րոջ ծննդյան տո նա կա տա րու թյան առա ջին 
հի շա տա կու թյուն ներն սկսվում են Գ դա րից: 
Արեւ ել քում մին չեւ Դ դա րը Սուրբ Ծննդյան տո նը 
կապ վել է Մկրտու թյան (Աստ ված հայտ նու թյան) 
տո նի հետ, եւ եր կու սը նշվել են հուն վա րի 6-ին: 
Ար դեն 336 թ. Հռո մի Եկե ղե ցին ծի սա կան նոր 
որո շում է ըն դու նել, այն է՝ Փրկչի Սուրբ Ծնուն դը 

հուն վա րի 6-ի փո խա րեն նշել դեկ տեմ-
բե րի 25-ին: Պատ մա կան որոշ տե ղե կու-
թյուն նե րի հա մա ձայն՝ Հռո մի Եկե ղե ցին 
այս որոշ մամբ, ամե նայն հա վա նա կա նու-
թյամբ, նպա տակ է ունե ցել Արեւի չաստ-
ված Միթ րա յի՝ ժո ղովր դա կա նու թյուն 
վա յե լող եւ մեծ տա րա ծում գտած տո նա-
կա տա րու թյա նը, որը նշվում էր դեկ տեմ-
բե րի 25-ին, հա կադ րել ար դա րու թյան 
Արե գա կի՝ Քրիս տո սի ծնուն դը: Ավե լի ուշ՝ Դ 
դա րա վեր ջին, Ասո րի քում, ապա Ե դա րա-
կե սին գրե թե ողջ Արեւ ել քում (Ալեք սանդ-
րիա, Ան տի ոք, Կ. Պո լիս) Փրկչի ծննդյան 
տո նը փո խադր վել է դեկ տեմ բե րի 25-ին, 
իսկ Աստ ված հայտ նու թյու նը նշվել է հուն-
վա րի 6-ին: 

451 թվա կա նի Քաղ կե դո նի տի ե զե րա-
ժո ղո վում ըն դուն ված որոշ մամբ Քրիս-
տո սի Սուրբ Ծննդյան հի շա տա կու թյան 
օր է հաս տատ վել դեկ տեմ բե րի 25-ը, իսկ 
Երու սա ղե մի Եկե ղե ցին մին չեւ 549 թվա-
կա նը շա րու նա կել է այս տո նը նշել հուն-
վա րի 6-ին: Հայ Եկե ղե ցին հա վա տա րիմ 
է մնա ցել հնա վանդ ավան դու թյա նը՝ ան-
փո փոխ եւ հաս տա տուն կեր պով պա-
հե լով առա քյալ նե րից ավանդ ված նախ նա կան 
ծի սա կան կար գը: Այս մա սին են վկա յում Հա յոց 
տո նա ցույ ցի («Կա նոնք ըն թեր ցու ա ծոց») տվյալ-
նե րը, ինչ պես նաեւ Եփ րեմ Ասո րու «Չորս աւե-
տա րան նե րի հա մա բար բա ռի մեկ նու թիւն» աշ-
խա տու թյան թարգ մա նու թյու նը, որ տեղ գրված է. 
«...եւ ծնաւ նա [Քրիս տոս], որ օր վեց էր Քա ղոց 
ամ սոյ ըստ յու նա րէն թու ոյ...» (Ռ. Վար դա նյան, 
Հա յոց տո նա ցույց, Եր., 1999, էջ 95): Իսկ Հով հան 
Ա Ման դա կու նու (478-490 թթ.) մշա կած վե ցե րորդ 
կա նո նում աս վում է. «Եւ որ Ծնունդ առ նեն յա-
ռաջ քան զՅայտ նու թիւնն՝ չէ ար ժան, զի սուտ է, 
զի Ծնունդն եւ Յայտ նու թիւն մի են, եւ յայտ յըն-
թեր ցու ա ծոցն է, որ ասէ. «Յի սու սի Քրիս տո սի 

ծնունդն էր այս պէս» (տե՛ս Մատթ. Ա 18. «Կա նո-
նա գիրք հա յոց», հտ. Ա, աշ խատ.՝ Վ. Հա կո բյա նի, 
Եր., 1964, էջ 499): 

Հին Ուխտում առ կա մար գա րե ու թյուն նե րը 
վկա յում են մարդ կու թյան Փրկչի ծնուն դի մա սին. 
հի շենք Հա կոբ նա հա պե տի մար գա րե ու թյու նը. 
«Հու դա յից իշ խան չի պա կա սե լու, ոչ էլ առաջ-
նորդ՝ նրա կո ղե րից, մին չեւ որ գա Նա, ում պատ-
կա նում են հան դեր ձյալ նե րը» (Ծննդ. ԽԹ 10):

Մի քիա մար գա րեն կան խա սում է. «Եվ դու, 
Բեթ ղե հե՛մ, Եփ րա թա յի սա կա վա մարդ տուն, կլի-
նես Հու դա յի երկ րի հա զա րա վոր նե րի մեջ, քեզ-
նից պի տի ել նի ինձ հա մար Իս րա յե լի մի Իշ խան, 
եւ Նրա ծա գու մը աշ խար հի սկզբի օրե րից է» 

(Ե 2): «Բեթ ղե հեմ» թարգ ման վում է «հա ցի 
տուն». երկ նա վոր Հա ցը՝ Հի սուս Քրիս տոս, 
այս տեղ ծնվե լով՝ ըն ծայ վեց աշ խար հին: 

Եսա յին մար գա րե ա նում է. «Ահա կույ-
սը պի տի հղի ա նա ու Որ դի ծնի, եւ Նրա 
անու նը պի տի լի նի Էմ մա նու ել» (Ես. Է 
14): Իսկ սաղ մո սեր գուն վկա յում է, թե 
որ ազ գա տոհ մից է լի նե լու կույ սը. «Տե-
րը ճշմար տու թյամբ երդ վեց Դավ թին ու 
չստեց նրան. «Քո որո վայ նի պտղից պի-
տի նստեց նեմ քո գա հին» (Սաղմ. ՃԼԱ 11), 
ապա հա վե լում՝ «Նրա սե րուն դը կհաս-
տա տեմ հա վի տյանս հա վի տե նից, եւ Նրա 
գա հը՝ ինչ պես օրե րը երկն քի» (Սաղմ. ՁԸ 
30): Սուրբգ րա յին վկա յու թյուն նե րը բազ-
մա թիվ են, ուս տի ներ կա յաց րինք մի այն 
որոշ նե րը: 

Հին Կտա կա րա նում հի շա տակ ված 
բազ մա թիվ դեպ քեր նա խօ րի նա կը կամ 
կան խա սա ցու թյունն էին այն նշա նա կա լի 
իրա դար ձու թյուն նե րի, որ իրա կա նա նում 
են Նոր Կտա կա րա նում: Աշ խար հի արար-
ման ժա մա նակ Արար չի խոս քով միայն, 
առանց սեր մի եւ հո ղի մշա կու թյան, եր-
կի րը բույ սեր է աճեց նում եւ պտղա բե րում 

(հմմտ. Ծննդ. Ա 11): Քրիս տո սի ծննդյան դեպ-
քում, առանց մարդ կա յին սեր մի՝ մի այն Աստ ծո 
զո րու թյամբ, Կույ սը հղի ա նում ու որ դի է ծնում: 
Գաբ րի ել հրեշ տա կը Մա րի ա մին ավե տում է. 
«Ուրա խա ցի՛ր, ո՛վ շնոր հըն կալ, Տե րը քեզ հետ 
է... ահա՛ դու կհի ղի նաս եւ կծնես մի որ դի ու նրա 
անու նը Հի սուս կդնես: Նա մեծ կլի նի եւ Բարձ-
րյա լի Որ դի կկոչ վի... Նա հա վի տյան կթա գա վո-
րի Հա կո բի տան վրա, ու Նրա թա գա վո րու թյու նը 
վախ ճան չի ունե նա» (Ղուկ. Ա 28-33): 

Ավե տա րա նը վկա յում է, որ այդ օրե րին Օգոս-
տի նոս կայս րը ողջ երկ րում մար դա հա մար անց-
կաց նե լու հրա ման է տա լիս:

Շարունակությունը՝ էջ 4
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ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
Սկիզբը՝ էջ 3
Հով սեփն ու Մա րի ա մը Գա լի լի ա յի Նա զա-

րեթ քա ղա քից գնում են Բեթ ղե հեմ՝ Դավ թի 
քա ղաք. Աստ ծո Որ դին ծնվում է քա ղա քից 
դուրս գտնվող մի քա րայ րում, որն անձ-
րեւա յին ու ցուրտ եղա նակ նե րին որ պես 
նախ րա տուն էր ծա ռա յում: Եվ այս տեղ՝ քա-
րայ րում, Կույ սը ծնում է աշ խար հի Փրկչին 
ու բա րու րե լով ման կա նը՝ դնում է մսու րի 
մեջ. իրա կա նա նում է Եսա յիի մար գա րե-
ու թյու նը՝ «...ժո ղո վուր դը, որն ըն թա նում էր 
խա վա րի մի ջով, տե սավ մեծ լույս...» (Թ 2, 
հմմտ. Մատթ. Դ 16):

Ըստ ավան դու թյան՝ ջրհե ղե ղից հե տո 
Սե մը մար գա րե ա բար այդ տեղ էր թա ղել 
նա խա մո րը՝ Եվ ա յին, իսկ Գող գո թա յում՝ 
նա խա հո րը՝ Ադա մին: Աստ վա ծած նով ող-
ջա նում է Եվան, իսկ խա չով՝ Ադա մը, ու 
դրա նով նա խա մոր անեծ քը փոխ վում է օրհ-
նու թյան, իսկ տրտմու թյու նը՝ ուրա խու թյան: 

Խան ձա րու րի մեջ փա թաթ ված եւ մսու րի 
մեջ դրված Աստ վա ծոր դուն առա ջինն այ ցե-
լում են հո վիվ նե րը (հմմտ. Ղուկ. Բ 10-11): 

Սուրբ Գիր քը վկա յում է, որ այ նու հե տեւ 
Արեւ ել  քից երեք մո գեր են գա լիս Երու սա-
ղեմ՝ մա նուկ Հի սու սին երկր պա գե լու. վեր-
ջին ներս հարց նում են՝ «Ո՞ւր է հրե ա նե րի 
ար քան, որ ծնվեց, որով հե տեւ նրա աստ-
ղը տե սանք արեւ ել  քում եւ եկանք նրան 
երկր պա գե լու» (Մատթ. Բ 1-2): Ըստ ավան-
դու թյան՝ այդ մո գե րը թա գա վոր ներ էին՝ 
առա ջինն ազ գու թյամբ պար սիկ էր՝ Մել քոն 
անու նով, երկ րոր դը՝ հնդիկ՝ Գաս պար անու-
նով, իսկ եր րոր դը՝ արաբ՝ Բաղ դա սար անու-
նով: Նրանք մա նուկ Հի սու սին բե րում են 
ըն ծա ներ, որոն ցից յու րա քան չյուրն ուներ 

իր հո գեւ որ խոր հուր դը. այս պես՝ ոս-
կին, որը թա գա վոր նե րին էին նվի րա-
բե րում, խորհր դան շում էր Հի սու սի՝ 
Թա գա վոր լի նե լը. կնդրու կը խուն-
կի ամե նա ա նու շա հոտ տե սակն է եւ 
խորհր դան շում էր Քրիս տո սի աստ-
վա ծու թյու նը, եւ զմուռ սը, որով պա-
տում էին մա հա ցած նե րի մար մի նը, 
խորհր դան շում էր Աստ ծո Որ դու քավ-
չա րար մա հը: Այ սինքն՝ երեք մո գե րը 
այս ըն ծա նե րով խոս տո վա նում են, որ 
Հի սուս Քրիս տոս իրենց Թա գա վորն է, 
Աստ ված ու Փրկի չը: 

Ավե տա րա նի հա մա ձայն՝ երբ լրա-
նում է Հի սու սի երե սուն տա րին, Նա 
Գա լի լի ա յից Հոր դա նան է գա լիս՝ 
մկրտվե լու (հմմտ. Մատթ. Գ 13-17, 
Մարկ. Ա 9-11, Ղուկ. Գ 21-22): Աստ-
վա ծոր դին մո տե նում է Հով հան նես 
Մկրտչին՝ նրա ձե ռամբ մկրտվե լու, 
սա կայն վեր ջինս ընդ դի մա նում է՝ 
«Ի՛նձ պետք է, որ քեզ նից մկրտվեմ, 
եւ Դու ի՞նձ մոտ ես գա լիս» (Մատթ. Գ 
14): Քրիս տոս պա տաս խա նում է, որ 
դա է Հոր կամ քը, եւ այդ պի սով իրենք 
պետք է կա տա րեն Աստ ծո ար դա րու-
թյու նը (հմմտ. Մատթ. Գ 15): Աստ վա-
ծոր դին մկրտվում է Հոր դա նա նում՝ 
Հով հան նես Մկրտչի ձե ռամբ, ու երբ 
աղոթ քի է կանգ նում, եր կին քը բաց-
վում է, եւ Սուրբ Հո գին աղավ նա կերպ 
իջ նում է Նրա վրա, ապա եւ լսվում է 
Բարձ րյա լի ձայ նը՝ «Դա՛ է իմ սի րե լի Որ դին, 
որն ունի իմ ամ բողջ բա րե հա ճու թյու նը» 
(Մատթ. Գ 17): 

Տե րը զո րաց րեց սուրբ Կույ սին՝ Իրեն 

ըստ մարմ նի ծնե լու հա մար, մկրտվեց՝ իջ-
նե լով ջրի մեջ, այն սրբե լով ու զո րաց նե լով 
եւ սուրբ Ավա զա նի ար գան դը պտղա տու 
դարձ նե լով, որ պես զի Սուրբ Հո գու մի ջո ցով 

մենք վերս տին ծնվենք սուրբ Ավա զա-
նից ու կոչ վենք Աստ ծո որ դի ներ: 

Աստ ված հայտ նու թյու նը կամ Հայտ-
նու թյու նը մեր Տեր Հի սուս Քրիս տո-
սի մկրտու թյան հի շա տա կու թյունն է: 
Հայտ նու թյան տոն է կոչ վում, քան-
զի արա րած նե րը տե սան Աստ ծուն. 
Տե րը ծնվե լով հայտն վեց ե՛ւ երկ նա-
յին նե րին, ե՛ւ երկ րա յին նե րին: Տի-
րոջ ծննդյամբ իրա գործ վեց նաեւ 
Նրա հայտ նու թյու նը. Պո ղոս առա-
քյալն ասում է. «...Աստ ված Իր շնոր-
հը հայտ նեց որ պես փրկու թյան մի-
ջոց բո լոր մարդ կանց...» (Տիտ. Բ 11): 
Աստ վա ծոր դու մկրտու թյան ժա մա-
նակ հայտ նի դար ձավ Նրա աստ վա-
ծու թյու նը. Նա, որ Հոր էու թյու նից է 
եւ Լույ սից ծնված ան ճա ռե լի Լույ սը, 
ժա մա նա կի լրու մին խո նարհ վեց հայ-
րա կան ծո ցից, բնակ վեց սուրբ Կույ սի 
անա րատ ար գան դում, նրա մարմ-
նից մաս առ նե լով՝ մարմ նա վոր վեց 
եւ հրա շա պես մար դա նա լով՝ ծնվեց 
Բեթ ղե հե մում՝ Դավ թի քա ղա քում, եւ 
պատ վեց խան ձա րու րով: 

Քրիս տո սի մկրտու թյան ժա մա-
նակ հայտն վե ցին աստ վա ծա յին երեք 
Ան ձե րը՝ Սուրբ Հո գին՝ Քրիս տո սի 
վրա աղավ նա կերպ իջ մամբ (հմմտ. 
Մատթ. Գ 16, Մարկ. Ա 10, Ղուկ. Գ 22), 
Հայ րը՝ երկն քից հնչող ձայ նով՝ «Դա՛ 
է իմ սի րե լի Որ դին, որն ունի իմ ամ-

բողջ բա րե հա ճու թյու նը» (հմմտ. Մատթ. Գ 
17, Մարկ. Ա 11, Ղուկ. Գ 22), եւ Հոր դա նա-
նում մկրտվող Որ դին:
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Օ
վ կի ա նոս նե րի տե ղատ վու թյան ու մակ-
ըն թա ցու թյան պես հզոր գրող է Գաբ րի-

ել Գար սիա Մար կե սը: Նրա «Նա հա պե տի 
աշու նը» վե պը հե ղեղ է. հա րա վա մե րի կյան 
իս պա նա խոս երկր նե րին ուղղ ված տա րա-
ծա կան ի՜նչ լայն հա յացք, արեւ ա դար ձա յին 
տե ղա տա րափ անձ րեւ նե րի պես հոր դուն 
ինչ պի սի՜ պա տում, խոս քի ջրհե ղեղ, պատ-
կեր նե րի ջրվեժ, կյան քի ու բնու թյան բո լոր 
բնա գա վառ ներն ընդգր կող հան րա գի տա-
րան: Ինչ պի սի՜ դի տար կում ներ, հա մե մա-
տու թյուն ներ, ոճի ազա տու թյուն, խոս քի 
անափ ծա վա լում, որի հոր ձանքն ասես օվ-
կի ա նո սը լցվող վա րար ջրե րի ճյու ղա վոր-
վող գե տա բե րան լի նի:

Սա հենց խոս քի հրաշքն է, կա խար դան քը, 
դյու թան քը, իր ասած՝ գերբ նա կան, մեր՝ հար-
մա րեց րած մո գա կան իրա պաշ տու թյու նը:

Բազ մա ձայ նու թյու նը պատ մո ղի ու պատ-
մող նե րի մի աս նու թյամբ է, ինչ պես երգ չա-
խում բը՝ խմբեր գի մեջ մե ներ գը մե՛կ մեկն է 
կա տա րում, մե՛կ՝ մյու սը: Հե ղի նա կա յին ձայ-
նը գլխա վոր հե րո սին դի մե լու իր ձեւն ունի՝ 
«Իմ գե նե րալ», մի ջան կյալ գե նե րա լի ձայնն 
է, ձու գա հեռ կամ հըն թացս ան մի ջա պես 
գոր ծո ղու թյա նը մաս նակ ցող կամ մտա բեր-
վող հե րոս նե րի ձայ ներն են: Իրա կա նու-
թյու նը ճեղք վում, ու հի շո ղու թյու նը մտա բե-
րում է պատ մու թյուն ներ, առաս պե լա խառն 
հրա շա պա տում ներ: Այս բազ մա ձայն եւ 

աս տի ճա նա բար ճյու ղա վոր վող պա տու մի 
առանց քը գե տի հո սանքն է դե պի օվ կի ա-
նոս. ըն թաց քը՝ գե տի ծա վա լում ներն են՝ մի 
տեղ՝ լայ նա ցող, հե ռա ցող ափեր, մեկ այլ 
տեղ՝ նե ղա ցող, մի ջա կայ քում լճեր ու ճա-
հիճ ներ, ան տառ ներ ու կա նա չուտ ներ, հո-
սանքն ի վար՝ ջրվեժ ներ ու կող քե րից փախ-
չող գե տակ ներ...

Վե պի նա խա դա սու թյուն նե րը, որոնց 
թիվն ըն դա մե նը 126 է, շա րու նակ վում են 
առանց պար բե րու թյան եւ եր բեմն ընդգր-
կում գրքի 20 էջ, հիմ նա կան մտքի բնա կան 
զար գա ցում ներ են՝ դրվա գը լրաց նող շե-
ղում նե րով, ծա վա լում նե րով ու թա վա լում-
նե րով... Վեր ջա կե տի մա սին չի էլ մտա ծում, 
որով հե տեւ գե նե րա լի մահ վան հո գե վար քը 
եւս չի վեր ջա նում, իսկ եր բեմն բա ցա կա յում 
է կե տադ րու թյունն ան գամ, երբ գե նե րալն 
ընկ նում է գի տակ ցու թյան հոս քի մտա գա-
լար նե րի մեջ: Իրենց բնույ թով ոչ թե սոսկ 
բնա կան, այլ գերբ նա կան են նաեւ մտքի 
հա րա հոս ու հա րա ճուն շարժ ման բո լոր 
կա ռույց նե րը: Մի տե սակ ամեն ինչ շարժ-
վում է բո լոր ուղ ղու թյուն նե րով՝ ոչ միայն 
առաջ, այ լեւ ետ, էլ ավե լի ետ, ավե լա նում 
են կող քե րից եկող լրա ցու ցիչ դի պա շա րե-
րը: Վե պը հյուս վում- ըն դար ձակ վում է լեզ վի 
պատ կե րա վոր ման մի ջոց նե րի բո լոր հնա-
րա վո րու թյուն նե րով. ոչ մի այն հա մե մա տու-
թյուն, մակ դիր ու փո խա բե րու թյուն, այ լեւ 

չա փա զան ցու թյուն ու նվա զե ցում, գրո տեսկ 
ու շարժ: 

Նա խա դա սու թյուն ներն այս պես նման-
վում են արեւ ա դար ձա յին գե տե րի վա րար 
ու ճյու ղա վոր վող հոս քի: Այդ պես մեծ Ամա-
զոնն է՝ բազ մա թիվ վտակ նե րով, են թա-
վտակ նե րով, գե տե րով ու գե տակ նե րով՝ իր 
ընդգր կած ամ բողջ ավա զա նով՝ լճեր, ճա-
հիճ ներ, ան տառ ներ, բու սա կան ու կեն դա-
նա կան շատ հա րուստ աշ խարհ: 

Ահա այդ պես՝ Մար կեսն իր վե պը գրել 
է որ պես ջրա ռատ գետ, որ պես Ամա զոն. 
բնաշ խար հի ձեւը, դրված քը, կա ռուց ված-
քը, լի ու թյու նը՝ որ պես մտա վոր մո դել, որ-
պես հա մա կարգ, գե ղար վես տա կանց վել 
են: Ինչ պես ազատ, վայ րի ու ան սահ մա նա-
փակ հո սում տա րած վում է Ամա զո նը, այդ-
պես էլ գրում է Մար կե սը: Սա այլ բան չէ, 
քան բնու թյան բա նար վեստ, այլ կերպ՝ Ամա-
զո նի պո ե տի կա: Այ սինքն՝ ստեղ ծա գոր ծողն 
իր պատ մա աշ խար հագ րա կան մի ջա վայ րի 
մեջ է ու դրա ծնունդ:

Պատ մա աշ խար հագ րա կան զու գա հեռ 
անդ րա դար ձով նույ նը Հա մո Սա հյա նի պո ե-
զի ան է՝ քար ու քա րափ, սար ու ձոր, մաս րի 
թուփ ու բար դի, արա հետ ու կա ծան, ավե-
րակ վանք ու լքված տուն, որ դառ նում են 
քա րե պա տա րագ ու քա րափ նե րի երգ: Այն-
տեղ օվ կի ա նո սա յին տոր նա դո ներն ու ցիկ-
լոն ներն են, ուրա գան ներն ու եր կի րը շար ժող 
ցու նա մի նե րը, այս տեղ՝ քա րե րի բու քը, հողմն 
ու փո թո րի կը, լեռ նա յին սա մու մը: Այն տեղ 
Ամա զոնն է, այս տեղ՝ Լո րա գե տի ու Որո տա-
նի գե տա յին տե ղան քա յին բա նար վես տը՝ 
որ պես մտա ծո ղու թյան կա ռուց վածք, որ պես 
սա րի, ձո րի, խո տի ու քա րա փի կշռույթ...

Մեր մեջ առա վե լա պես իշ խում է հա յոց 
պատ մա կան ճա կա տագ րի աս քա պա տու-
մը՝ մի ա խառն ված առան ձին հե րոս նե րի 
գոր ծու նե ու թյա նը, ժա մա նա կի բար քե րին, 
բնաշ խար հի գույ նե րին, առաս պե լի ձայ նե-
րին ու պատ մա աշ խար հագ րա կան ամ բողջ 
մի ջա վայ րին: Հայ գրո ղը, եթե ազ դե ցու թյան 
թա կար դում չէ, չի կա րող Մար կե սի պես 
գրել, որով հե տեւ չի կրում նրա պատ մա աշ-
խար հագ րա կան ավան դույ թը: Իրե նը ուրիշ 
է: Այս ուրիշն է գե ղար վես տի ճա նա պար հը: 
Հայ գրա կա նու թյան մեջ այս դի տարկ մամբ 
շղթա են կազ մում Աբո վ յա նը, Նալ բան դյա-
նը, Պատ կա նյա նը, Րաֆ ֆին, Պռո շյա նը, 
Աղա յա նը, Հով հան նի սյա նը, Թու մա նյա նը, 
Չա րեն ցը, Հա մաս տե ղը, Բա կուն ցը, Մա հա-
րին, Սա հյա նը, Մա թեւ ո սյա նը, Գալ շո յա նը... 
Եվ ընդ հան րա պես գրա կա նու թյան (ար վես-

տի բո լոր տե սակ նե րի) առանձ նա հատ կու-
թյու նը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է պատ-
մա աշ խար հագ րա կան գոր ծո նով, որ իր 
հետ բե րում է մի ջա վայր, հո գե կերտ վածք, 
գոր ծո ղու թյան նպա տակ եւ դրան հաս նե լու 
ճա նա պարհ:

Մար կե սի գե ղար վես տա կան հա մա կար-
գում, քա նի որ բաց բնու թյուն է ու բնա կան 
վի ճակ, գե ղեց կու թյու նից բա ցի՝ կան նաեւ 
քայ քա յում, ճա հիճ, նե խա հոտ, մարդ կա յին 
առն չու թյուն նե րի մեջ՝ գռեհ կու թյուն, հայ հո-
յանք, գար շանք... Սա եւս պետք է ըն կա լել 
որ պես բնա կան անհ րա ժեշ տու թյուն, որով-
հե տեւ նրա գե ղար վես տա կան աշ խար հը 
շատ ամ բող ջա կան է թե՛ մե ծի դեպ քում, թե՛ 
փոք րի, թե՛ գե ղե ցի կի, թե՛ տգե ղի... Սա ոչ թե 
գե ղե ցի կի գրա կա նու թյուն է, այլ՝ կյան քի, 
որ տեղ գե ղե ցի կի կող քին նաեւ տգեղն է:

Այս վե պը հե ղի նա կը բնո րո շել է որ պես 
պո եմ՝ «իշ խա նու թյան մի այ նու թյան մա-
սին»: Չա րեն ցի ասած՝ պո ե ման ման վեպն 
է՝ որ պես «Եր կիր Նա յի րիի» բնո րո շում, Գո-
գո լի պո ե մը՝ ի վե րա «Մե ռած հո գի նե րի»: 
Իրոք, պո եմ՝ գե ղար վես տա կան լեզ վի ար-
տա կարգ բազ մե րանգ դրսեւ ո րում նե րով, 
պատ կեր նե րի զար դա րուն դրա սանգ նե րով, 
ազատ կշռույ թի յու րա հա տուկ դար ձա ծա-
լե րով, պա տու մի թարմ օդի հոր ձան քով եւ 
խոս քը ապ րող օր գա նիզ մի պես կեն դա նի 
պա հող աստ վա ծա յին շնչա ռու թյամբ:

Ավե լի վաղ գրված «Հա րյուր տար վա մե-
նու թյունն» այն քան կեն դա նի ու կեն սա-
կան մի ջա վայ րի մեջ էր, որ մե նու թյունն 
առանձ նա պես չէր զգաց վում: Մե նու թյու նը՝ 
որ պես դա տա պարտ վա ծու թյուն, այս տե՛ղ 
է՝ «Նա հա պե տի աշու նը» վե պում, որ հենց 
հա րյուր տար վա պատ մու թյուն ունի: Նո րից 
մտա բե րենք նրա խոս քը՝ «պո եմ իշ խա նու-
թյան մի այ նու թյան մա սին»:

Աշ խար հը լի է բռնա կալ իշ խա նա վոր-
նե րով, որոնց կեր պար նե րը թա փան ցել են 
բա նա հյու սու թյան մեջ՝ հատ կա պես հե-
քիաթ ներ, դյու ցազ ներ գու թյուն ներ, ապաեւ՝ 
բազ մա թիվ գե ղար վես տա կան եր կեր: Մար-
կե սի բռնա պետն իր նմա նը չու նի, որով-
հե տեւ թեեւ ունի անուն՝ Սա քա րի աս, մայր՝ 
Բեն դի սի ոն Ալ վա րա դո, բայց բո լոր դեպ քե-
րում ընդ հան րաց ված կեր պար է: Ըստ հե-
ղի նա կա յին ակ նար կի՝ 19-րդ դա րի առա ջին 
կե սի ծնունդ է, որի ո՛չ ծննդյան, ո՛չ մահ վան 
թվա կան նե րը հայտ նի չեն: Բռնա պե տի եր-
կի րը եւս անուն չու նի, գտնվում է Կա րի-
բյան ավա զա նում:

Շարունակությունը՝ էջ 6
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այ գրա կան լեզ վի հար ցե րը մշտա-
պես մտա հո գել են Վա հան Տե րյա նին: 

Բա նաս տեղ ծի տե սա կետ նե րը լեզ վա կան 
հար ցե րի վե րա բե րյալ ար տա հայտ ված են 
հոդ ված նե րում («Հո գեւ որ Հա յաս տան», 
«Ալեք սանդր Ծա տու րյան», «Անու նը կա, 
ամա նու մը չկա», «Ար ջի ծա ռա յու թյուն», 
«Մի բա ցատ րու թյուն»), նա մակ նե րում եւ 
Հով հան նես Հով հան նի սյա նին ու հայ բա-
նաս տեղ ծու թյան լեզ վի հար ցե րին նվիր ված 
եր կու զե կու ցում նե րում, ինչ պես նաեւ 1914 
թ. կար դա ցած «Հայ գրա կա նու թյան գա լիք 
օրը» հայտ նի զե կուց ման մեջ: Նշված զե-
կու ցում նե րի բնագ րե րը չեն պահ պան վել, 
դրանց բո վան դա կու թյան սեղմ շա րադ րան-
քը ներ կա յաց վել է Պ. Մա կին ցյա նի կող մից 
եւ տպագր վել «Մշակ» թեր թում (Թիֆ լիս, 
1917, թիվ 26):

Լեզ վի վե րա բե րյալ բա նաս տեղ ծի տե սա-
կետ նե րը նե րա ռում են հար ցե րի հե տեւ յալ 
շրջա նա կը.

ա. գրա կան լեզ վի դե րը, գոր ծա ծու թյան 
ոլորտ ներն ու մշակ ման ուղի նե րը,

բ. լեզ վի «կենտ րո նաց ման» հար ցը, այ-
սինքն՝ գրա կան լե զուն գոր ծա ծե լի դարձ նե-
լու եւ կա նո նա վո րե լու խնդի րը, 

դ. օտա րա խո սու թյան հաղ թա հա րու-
մը՝ որ պես լեզ վի զար գաց ման կա րեւ որ 
գործոն,

գ. բա նաս տեղ ծի դիր քո րո շու մը փո խա-
ռու թյուն նե րի վե րա բե րյալ:

Տե րյանն ամե նից առաջ մտա հոգ վել 
է հայ գրա կա նու թյան գա լիք օրով, ուղի-
ներ փնտրել գրա կան լեզ վի զար գաց ման 
ու «վե րել  քի» հա մար: Ըստ բա նաս տեղ ծի՝ 
գրա կա նու թյան զար գա ցու մը պայ մա նա-
վոր ված է ոչ մի այն հա մա մարդ կա յին գա-
ղա փար նե րի ու հույ զե րի ար տա ցոլ մամբ, 
այ լեւ բարձր մշակ ման հա սած գրա կան 
լեզ վով: 

Տե րյա նի զե կու ցում նե րից ու նա մակ նե-
րից պարզ է դառ նում, որ բա նաս տեղծն 
ունե ցել է գե ղար վես տա կան գրա կա նու-
թյան ու մշա կույ թի զար գաց ման գոր ծում 

ազ գա յին լեզ վի նշա նա կու թյան խոր եւ 
հստակ ըմբռ նում: Նա ազ գա յին լեզ վի դերն 
ու նրա մշակ ման ուղին հա մա րել է գրա կա-
նու թյան զար գաց ման բո լոր գոր ծոն նե րից 
ամե նա կա րեւ ո րը, քա նի որ լե զուն ազ գա յին 
մշա կույ թի ամե նա զո րեղ գոր ծոնն է: «Կուլ-
տու րա կա նու թյան առա ջին պայ մա նը զար-
գա ցած, հա րուստ եւ ճկուն լե զուն է: Շքեղ 
շեն քե րը, պա լատ ներն ու տա ճար նե րը այն-
քան ցայ տուն կեր պով չեն ցո լաց նում ժո-
ղովր դի կուլ տու րան, որ քան լե զուն»,– գրում 
է բա նաս տեղ ծը (Վ. Տե րյան, Եր կե րի ժո ղո-
վա ծու, հ. 2, Ե., 1961, էջ 282): Նա հա մոզ-
ված է, որ «լե զուն ժո ղովր դի հո գու, բնա վո-
րու թյան ար տա հայ տիչն է», նաեւ՝ «լե զուն 
կուլ տու րա յի ամե նա զո րեղ մղիչն է, մար դու 
ամե նա հա վա տա րիմ ու ան դա վա ճան մխի-
թա րիչն ու սփո փի չը ան խոս բնու թյան, ան-
բար բառ տի ե զեր քի առ ջեւ» (էջ 381): 

Որո շա կի տար բե րա կում մտցնե լով գրա-
կան լե զու, գե ղար վես տա կան գրա կա նու-
թյան լե զու, գի տու թյան լե զու, բար բառ եւ 
այլ ան վա նում նե րի ու հաս կա ցու թյուն նե րի 
մի ջեւ՝ բա նաս տեղ ծը տա րո րո շում է հայ 
գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան արեւե-
լ յան ճյու ղի լեզ վա կան մշա կույ թի եր կու 
հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը. «Մյուս կող-
մից մեր ռու սա հայ կամ արեւ ե լ յան լե զուն 
առաջ է գնա ցել եր կու շավ ղով, եր կու ճյու-
ղա վո րու թյամբ՝ մի կող մից դա այն լե զուն է, 
որ դար ձել է մեր մա մու լի այժ մյան լե զուն, 
այլ խոս քով՝ մեր գրա կան լե զուն, մյուս կող-
մից՝ այն լե զուն, որ գոր ծա ծել են Աբո վ յա նը 
եւ հե տո Պռո շյա նը, Աղա յա նը եւ Թու մա նյա-
նը» (էջ 284): 

Ա. Ծա տու րյա նի մա սին գրած հոդ վա ծում 
եւս Տե րյա նը խո սում է լեզ վամ շակ ման այդ 
եր կու հա կա դիր ուղ ղու թյուն նե րի մա սին՝ 
այս դեպ քում ոչ թե լե զուն, այլ գե ղար վես-
տա կան գրա կա նու թյու նը նկա տի ունե նա-
լով. «Մեր գրա կա նու թյու նը առաջ է գնա ցել 
եր կու ուղ ղու թյամբ՝ Աբո վ յան–Պռո շյան–
Աղա յան–Թու մա նյան–Իսա հա կյան եւ Նա-
զա րյան–Նալ բան դյան–Շա հա զիզ–Պատ կա-

նյան–Ծա տու րյան: Մե կի մեջ իշ խում է 
ժո ղովր դա կան ոգին, մյու սը ստեղ ծում 
է մեր գրա կան լե զուն ընտ րած մի 
մի ջին ճա նա պարհ գրա բա րի ու ժո-
ղովր դա կան բար բառ նե րի մի ջեւ» (էջ 
239): Բա նաս տեղծն իրա վա ցի ո րեն 
նկա տում է, որ այդ եր կու ճյու ղա վո-
րում նե րից մե կով ըն թա ցել է մա մու լի 
եւ գրագ րու թյան լե զուն, իսկ մյու սով՝ 
գլխա վո րա պես գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի լե զուն: Իսկ 
լեզ վի երկ փեղկ ման պատ ճառ Տե րյա-
նը հա մա րել է այն, որ մեր գրող նե րը 
եր բեմն հա կում են ցու ցա բե րել դե պի 
գրա բա րը կամ բար բառ նե րը: Ստեղծ-
ված իրա վի ճա կը խո չըն դո տել է հայ 
գրա կան լեզ վի կա նո նա վո րումն ու 
զար գա ցու մը: 

Մին չեւ 19-րդ դա րի կե սե րը հայ 
գրա կան լե զուն չի կի րառ վել գե ղար-
վես տա կան գրա կա նու թյան մեջ, քա-
նի որ «չի ունե ցել զար գաց ման կա-
նո նա վոր հուն»: 19-րդ դա րի երկ րորդ 
կե սից սկսած՝ հայ նոր գրա կան լե զուն 
սկսել է զար գա ցում ապ րել: Գրա կան 
լեզ վի զար գաց ման գոր ծում, ըստ Տե րյա նի, 
մղիչ գոր ծոն եղել է ոչ թե գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյու նը, այլ գա ղու թա հայ պար-
բե րա կան մա մուլն ու դպրոց նե րը: Ահա թե 
ին չու է հայ մա մու լի լե զուն բա նաս տեղ ծը 
հա մա րում գրա կան լե զու՝ նրան հա կադ րե-
լով լեզ վա կան մշա կույ թի այն ուղ ղու թյու նը, 
որը լի ո վին առնչ վում էր գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյան ստեղծ մա նը: Դրա հա մար 
էլ գրա կան լեզ վի ժո ղովր դայ նաց ման ուղ-
ղու թյու նը շե ղում էր գրա կան լեզ վի ար հես-
տա կան ու հռե տո րա կան բնույ թի դեմ: 

Վա հան Տե րյանն անդ րա դառ նում է հայ 
գրա կան լեզ վի մշակ ման եր կու ուղ ղու-
թյուն նե րի թե րու թյուն նե րին ու ար ժա նիք նե-
րին: Բարձր գնա հա տե լով լեզ վամ շակ ման 
հա կա դիր ուղ ղու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե-
րին՝ բա նաս տեղ ծը մի ա ժա մա նակ ան կեն-
դան, կի սա մեռ եւ այլ որա կում ներ է տա լիս 

լեզ վա կան հյու սի սա փայ լ յան ուղ ղու թյա նը, 
որի ներ կա յա ցու ցիչն էր հա մա րում իրեն 
(էջ 285): Այդ լեզ վի մեջ հենց պատ կե րա-
վո րու թյան պա կասն էլ ամե նայն հա վա նա-
կա նու թյամբ չէր բա վա րա րել Պռո շյա նին, 
Աղա յա նին, Սուն դու կյա նին. «Եվ շատ հաս-
կա նա լի է, որ Սուն դու կյա նի նման մի ան-
զու գա կան տա ղանդ պետք է նկա տեր, որ 
դրա մա յի աս պա րե զում, թատ րո նում այդ 
Նա զա րյան-Շա հա զի զ յան լե զուն ան կի րա-
ռե լի է, ան թույ լատ րե լի, անհ նար: Որով հե-
տեւ ոչ մի տեղ այն քան աչ քի չի ընկ նում 
լեզ վի մե ռա ծու թյու նը, որ քան թատ րո նում 
եւ այն կեն ցա ղագ րա կան-նա տու րա լիս-
տա կան թատ րո նում: Մյուս կող մից նույ նը 
պի տի զգար ե՛ւ Աղա յա նը, ե՛ւ Պռո շյա նը ժո-
ղովր դա կան կեն դա նի կեն ցա ղին մո տե նա-
լիս» (էջ 285):
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Ի
նչ պես վկա յում է Երեւ ա նի Ծի ծեռ նա կա-
բեր դի բար ձուն քում վեր խո յա ցող Հա յոց 

մեծ եղեռ նի զո հե րի հու շար ձա նի հա մա-
հե ղի նակ Սա շուր Քա լա շյա նը, Եղեռ նի զո-
հե րի հի շա տա կին հու շար ձան կանգ նեց-
նե լու գա ղա փարն առա ջի նը Իս րա յե լ յանն 
է առաջ քա շել Ճար տա րա պետ նե րի մի ու-
թյու նում տե ղի ունե ցած ժո ղո վի ժա մա նակ՝ 
1964 թ.: 

Իս րա յե լ յան հայ րե նա սե րին հե տաքր քիր 
բնու թագ րում է տվել Լեւ ոն Հախ վեր դյա նը. 
«Նոս տալ գի ան, հա յե րեն ասենք՝ հայ րե նա-

բաղ ձու թյու նը, մի հի վան դու թյուն 
է, որ ունե նում են բնաշ խար հից 
հե ռու գտնվող մար դիկ: Ռա ֆա յել 
Իս րա յե լ յա նի դեպ քը բա ցա ռիկ է՝ 
մար դը տա ռա պում է նոս տալ գիա -
յով հենց բնաշ խար հում, եւ հենց 
դա էլ, զար մա նա լի փո խա կերպ-
մամբ, դառ նում է այդ բնաշ խար-
հը գե ղեց կաց նող կո թող ներ»: 

Հայ րե նա պաշտ ար վես տա գե-
տին հո գու մեծ ցնծու թյուն էին 
պար գեւ ում իր ազ գի նշա նա վոր 
զա վակ նե րի հա ջո ղու թյուն նե րը. 
1963 թ. Տիգ րան Պետ րո սյա նը 
հաղ թում է շախ մա տի աշ խար հի 
չեմ պի ո նի կոչ ման մրցա խա ղում 
եւ դառ նում աշ խար հի չեմ պի ոն: 
Իս րա յե լ յա նը մեծ ոգեւ ո րու թյուն է 
ապ րում եւ իր ուրա խու թյունն ար-
տա հայ տե լու ու իմաս տուն խա ղի 
նո րա օծ հայ ար քա յին շնոր հա վո-
րե լու հա մար ձեռ նա մուխ է լի նում 
հու շա մե դա լի պատ րաստ մա նը. 
ան ձամբ է իրա կա նաց նում մե դա լի 
գե ղար վես տա կան լու ծու մը՝ վրան 
պատ կե րե լով Քուռ կիկ Ջա լա լին: 

Ազ գա յի նից բա ցի՝ Իս րա յե լ յա նի 
մեջ զո րեղ էր նաեւ գե ղե ցի կի պաշ տա մուն-
քը: Ան գամ ար տադ րա կան շի նու թյուն նե րը 
նա կա մե նում էր օժ տել ազ գա յի նով ու գե-
ղե ցի կով, օրի նակ՝ «Արա րատ» տրես տի գի-
նու մա ռան նե րը, Օշա կա նի գի նու գոր ծա-
րա նը եւ այլն: 

Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նը եր բեք չի ցան կա-
ցել զբաղ վել վար չա կան աշ խա տան քով եւ 
վա րել պաշ տոն ներ, քա նի որ դրանք կլա-
նում էին նրա ստեղ ծա գոր ծա կան ա վ յունն 
ու ժա մա նա կը: Նա նույ նիսկ հո ժա րա կամ 
հրա ժար վել է ղե կա վար պաշ տո նից՝ փո խա-
նա կե լով այն ավե լի ցածր պաշ տո նի հետ, 

որ պես զի այ լեւս ժա մա նակ չվատ նի թղթա-
բա նա կան եւ վար չա կան գոր ծե րի վրա: 

Զայ րա նում էր, երբ աշ խա տանք չէր 
ունե նում: Արեգ Իս րա յե լ յա նը հի շում է, որ 
հի վան դու թյան ծանր օրե րին, ամե նա փոքր 
հնա րա վո րու թյան դեպ քում իսկ, հայ րը 
գնում էր աշ խա տան քի: 

Արա ծը միշտ բո լո րին ցույց էր տա լիս, սի-
րում էր կար ծիք ներ լսել: 

Գի տե լիք նե րի մեծ պա շար ուներ: «Ըն-
թեր ցա սեր էր իմ ըն կե րը, բա վա կա նա-
չափ տե ղյակ հայ կա կան, ռու սա կան եւ 
հա մաշ խար հա յին գրա կա նու թյա նը: Լայն 
էր նրա գրա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի 
շրջա նա կը, բայց չեմ կա րող ասել, թե կար-
դում էր որո շա կի ծրագ րով: Ամեն տե սա կի 
գիրք կա րե լի էր տես նել նրա ձեռ քին՝ վեպ, 
պատմ վածք, ճամ փոր դա կան ակ նարկ, 
ար կա ծա յին գրքեր, նշա նա վոր մարդ կանց 
կեն սագ րու թյուն ներ, աշ խար հագ րա կան 
ատ լաս ներ, նույ նիսկ վի ճա կագ րա կան տե-
ղե կագ րեր:

Առանձ նա պես հրա պուր ված էր ֆոլկ լո-
րա յին գրա կա նու թյամբ, շատ էր կար դում 
հե քի աթ ներ, առաս պել ներ, առակ ներ: Նրա 
գրա դա րա նում կու տակ վել էր աշ խար հի 
շատ ժո ղո վուրդ նե րի այդ կար գի գրա կա-
նու թյուն»,– գրում է Վա րազ դատ Հա րու թյու-
նյանն իր հու շե րում: 

Իմաս տուն խոս քե րը միշտ գրի էր առ-
նում: 

Իս րա յե լ յա նի երաժշ տա կան նա խա սի-
րու թյուն նե րը, ինչ պես սպա սե լի է, խիստ 
ազ գա յին էին՝ ժո ղովր դա կան եր գեր, կո մի-
տա սյան եր գեր եւ երաժշ տու թյուն: Ան ձամբ 
եր գել չգի տեր, սա կայն միշտ ձայ նակ ցում 
էր ճար տա րա պետ, հան րա հայտ «Դլե յա-
ման»-ի կա տա րող Վա րազ դատ Հա րու թյու-
նյա նին, աշ խա տե լիս միշտ ինչ-որ մե ղե դի-
ներ էր հո րի նում ու սու լում:

Կեն ցա ղում շատ հա մեստ էր, մաք րա-
սեր ու ճշտա պահ: Կյան քով լի էր, կա տա-
կա սեր ու սրա խոս, սեր ուներ եր գի, պա-
րի, խնջույ քի, ուրա խու թյան նկատ մամբ: 
«Իմ հի շո ղու թյան մեջ հայրս տպա վոր վել է 
որ պես չա փա զանց շռայլ մի ան հա տա կա-
նու թյուն, որ պատ րաստ էր ամեն ինչ տա լու 
մեր ձա վո րին, ըն կեր նե րին, իր ար վես տին 
ու ար վես տա կից նե րին, իր հայ րե նի քին ու 
ժո ղովր դին»,– հոր մա սին գրում է Արեգ Իս-
րա յե լ յա նը: 

Թե պետ Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նը 1970 թ. 
ար ժա նա ցել էր «Ժո ղովր դա կան ճար տա-
րա պետ» կոչ մա նը, 1951-ին էլ՝ Ստա լի նյան 
առա ջին աս տի ճա նի մրցա նա կի, այ նու-
հան դերձ, ամե նեւ ին «հար մար» մարդ չէր 
խորհր դա յին իշ խա նու թյան հա մար, քան-
զի այն բա ցա ռիկ ան հատ նե րից էր, որոնք 
առանց վա րա նե լու, բա ցա հայտ կեր պով 
ար տա հայ տում եւ պաշտ պա նում են իրենց 
սկզբունք նե րը. դա կա րո ղա նում էր անել 
ճար տա րա պե տու թյան մի ջո ցով: 

Իս րա յե լ յանն ար վես տա կից նե րի ու ժո-
ղովր դի մեջ վա յե լում էր վիթ խա րի հե ղի-
նա կու թյուն, սեր եւ հար գանք: Նրան ճա-
նա չում էին ինչ պես ճար տա րա պետ ներ, 
նկա րիչ ներ, քան դա կա գործ ներ, գի տու-
թյան եւ մշա կույ թի այլ ոլորտ նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ ներ, այն պես էլ հա սա րակ մար-
դիկ, նա մեծ հար գանք էր վա յե լում նաեւ 
Խորհր դա յին Հա յաս տա նի ղե կա վա րու թյան 
շրջա նում, ին չի շնոր հիվ հան րա պե տու-
թյան ղե կա վար ներն ան կա րող էին լի նում 
խո չըն դո տել վար պե տի ազ գա յին մտահղա-
ցում նե րի իրա կա նաց մա նը, եւ հա վեր ժի 
մեջ իրենց երթն էին սկսում հա մազ գա յին 
նշա նա կու թյուն ունե ցող իս րա յե լ յա նա կան 
կո թող նե րը:

Շարունակությունը՝ էջ 7

²Ýë³ÑÙ³Ý ï³Õ³Ý¹³íáñ áõ ³Ýë³ÑÙ³Ý Ñ³Ûñ»Ý³ë»ñ 
Ռաֆայել Իսրայելյան –110



ՔՐԻՍՏՈՆՅԱ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 2019, ՀՈՒՆՎԱՐ Բ, ԹԻՎ 2 (526), ԷՋ 6

Սկիզբը՝ էջ 5 
Նոր գրա կան լեզ վին նման որա կում ներ 

տա լիս էր նաեւ Թու մա նյա նը. «Էս լե զուն 
աղ քատ, չոր ու ցա մաք բա ռե րի մի տե րո-
ղոր մյա է, անոճ ու ան կեն դան» (Հ. Թու մա-
նյան, հ. 4, Ե., 1951, էջ 142): Եթե գրա կան 
լեզ վի գնա հատ ման հար ցում Տե րյա նի ու 
Թու մա նյա նի կար ծիք նե րը հա մընկ նում 
էին, ապա գրող նե րի կար ծիք նե րը՝ գրա կան 
լեզ վի զար գաց ման հե ռան կար նե րի վե րա-
բե րյալ, տար բեր վում էին: Ի տար բե րու թյուն 
Թու մա նյա նի՝ Տե րյա նը հա մոզ ված էր, որ 
լեզ վամ շակ ման Աբո վ յան–Պռո շյան–Սուն-
դու կյան–Թու մա նյան ուղ ղու թյու նը, որ քան 
էլ պատ կե րա վոր լի ներ, չէր կա րող հաղ թել 
Նա զա րյան–Շա հա զիզ–Հով հան նի սյան–
Ծա տու րյան ուղ ղու թյա նը: Պատ մա կան 
զար գաց ման հե տեւ ան քով հայ նոր գրա-
կան լե զու էր դար ձել ոչ թե «կեն դա նի ու 
բնա կան», այլ «ար վես տա կան», «ան կեն-
դան ու շին ծու» լե զուն: 

Գա ղու թա յին, ան կեն դան լեզ վի հաղ թա-
նա կի գլխա վոր գոր ծո նը պայ մա նա վոր ված 
էր այդ լեզ վի հա մընդ հա նուր ու հաս կա նա-
լի լի նե լով: «Լե զուն զար գա նում է ազատ 
եւ չի կա մե նում հպա տակ վել լեզ վա բան նե-
րին պե ղած հին օրենք նե րին եւ օրի նակ նե-
րին»,– գրում է Տե րյա նը (Վ. Տե րյան, Եր կե-
րի ժո ղո վա ծու, հ. 2, էջ 289): Բա նաս տեղ ծը 
հայ գրա կա նու թյան գա լիք օրը պատ կե-
րաց նում էր հա մա մարդ կա յին գա ղա փար-
նե րով ու հույ զե րով, «լայն ճա նա պար հի 
լեզ վի» բարձ րար վեստ գե ղար վես տա կան 
մշակ մամբ, որը պետք է նոր կյանք տար 
ան կեն դան լեզ վին: 

Տե րյա նը հայ գրա կա նու թյան գե ղար վես-
տա կան վե րել  քի հա մար անհ րա ժեշտ եր-
կու հան գա մանք էր կա րեւ ո րում` «ազ գա յին 
կճե պից» դուրս եկած, հա մա մարդ կա յին 
հույ զեր ու գա ղա փար ներ ար տա հայ տող 
գրա կա նու թյուն եւ մշակ ված, զար գա ցած 
գրա կան լե զու: Պատ մա կան յու րա քան չյուր 
դա րաշր ջան թե լադ րում է կյանքն ար տա-
ցո լե լու իր սկզբունք ներն ու չա փա նիշ նե-
րը, ուս տի նպաս տա վոր չէր ժա մա նա կի 
ռուս եւ եվ րո պա կան գրա կա նու թյան բուռն 
որո նում նե րի տե սա դաշ տում հա յացքն ուղ-
ղել նա խորդ շրջա նի «գա վա ռա կան» կամ 
«կի սա գյու ղա ցի ա կան» գրա կա նու թյա նը: 
Անհ րա ժեշտ էր հա ղոր դա կից լի նել աշ խար-
հի բարձ րար վեստ մշա կույթ նե րին եւ հայ 
գրա կա նու թյու նը դուրս բե րել շրջագծ ված 

գրա կան ավան դույթ նե րի կա ղա պար նե-
րից, մո տեց նել ժա մա նա կա կից մար դուն 
ու մտա ծո ղու թյա նը: Ինչ պես նշում է 20-րդ 
դա րի հայ գրա կան-քննա դա տա կան մտքի 
խո շո րա գույն ներ կա յա ցու ցիչ նե րից մե կը` 
Հ. Օշա կա նը, Տե րյանն «առանց ցոյ ցի շե-
ղե ցաւ մե ծե րին սի րե լի աւան դու թիւն նե րէն» 
եւ «բա րեշր ջեց» արեւ ե լա հայ բա նաս տեղ-
ծու թյան ըն թաց քը (Յ. Օշա կան, Արեւ ե լա հայ 
դէմ քեր, Պէյ րութ, 1999, էջ 217):

Հա յե րե նի ավան դա կան բա ռա շի նու-
թյան ու Մխի թա րյան նե րի կա տա րած գոր-
ծի նկատ մամբ Տե րյա նը դրսեւ ո րում է 
քննա դա տա կան վե րա բեր մունք: Գրողն 
ընդգ ծում է «լեզ վի եվ րո պա կա նաց ման» 
անհ րա ժեշ տու թյու նը, այ սինքն՝ «եվ րո-
պա կան բա ռե րի» առատ մուտ քը հա յե-
րեն, պետք է փո խա ռու թյուն ներ կա տա րել 
տար բեր լե զու նե րից՝ «ստեղ ծա գոր ծա կան» 
լեզ վի օգ նու թյամբ յու րաց նե լով եւ ըն դու-
նե լով դրանք: Այս առու մով նա քննա դա-
տում է Մխի թա րյան նե րի գոր ծու նե ու թյու-
նը. «Նրանք օտար բա ռը թարգ մա նում են 
կամ տե ղը մի նոր, ինչ պես իրենք են ասում, 
ավե լի հա յա շունչ բառ են թխում: Վե լո սի պե-
դին ասում են հե ծա նիվ, ին տե լի գեն ցի ա յին՝ 
մտա վո րա կա նու թյուն, սո ցի ո լո գի ա յին՝ ըն-
կե րա բա նու թյուն, ֆի լո սո ֆի ա յին՝ իմաս տա-
սի րու թյուն, պալ տո յին՝ վե րար կու, գա լո շին՝ 
կրկնա կո շիկ, փե չին՝ վա ռա րան, տրամ վա-
յին՝ էլեկտ րա քարշ եւ այլն: Այդ ձեւը սխալ 
է ոչ մի այն նրա հա մար, որ «տրամ վայ» 
բա ռը «էլեկտ րա քարշ» բա ռից ե՛ւ բա րեհն-
չյուն է, ե՛ւ դյու րըմբռ նե լի, այ լեւ գլխա վո րա-
ես նրա հա մար, որ այդ պի սի սխո լաս տիկ 
ձեւ ով ստեղծ վում է մի շարք ան կեն դան, 
շին ծու, ան հաս կա նա լի բա ռե րի ու դարձ-
վածք նե րի, որոնք մեր լե զուն դժվա րաց նում 
են, դարձ նում ավե լի դժվար յու րաց վող մի 
լե զու...» (Վ. Տե րյան, Եր կե րի ժո ղո վա ծու, 
հ. 2, էջ 280): Սա կայն նշված տե սա կե տը 
բա նաս տեղ ծը չկի րա ռեց իր ստեղ ծա գոր-
ծու թյան մեջ: Դրա հա մար էլ Տե րյա նի խոս-
քար վես տը բա ռա շի նու թյան դա սա կան 
օրի նակ է, իսկ ոճա կան որո շա կի ար ժե քով 
գոր ծած վող նո րա բա նու թյուն նե րը գե ղար-
վես տա կան խոս քի ու մի ջա վայ րի երան գա-
վոր ման նպա տա կադ րում ունեն:

Հա յե րե նի զար գաց ման, պահ պան ման 
ճա նա պար հին Տե րյա նը լուրջ խո չըն դոտ էր 
հա մա րում հայ ժո ղովր դի մեջ խոր ար մատ-
ներ գցած օտա րա խո սու թյու նը: Բա նաս-

տեղ ծի մի շարք նա մակ ներ 
վկա յում են, որ նա մայ րե նիի 
պահ պա նու մը հա մա րում էր 
առօ րյա գոր ծե լա կերպ, լեզ-
վի ամե նօ րյա բա նա վոր ու 
գրա վոր գոր ծա ծու թյուն: Տե-
րյա նը բա րո յա կան ու հա սա-
րա կա կան աղետ է հա մա րում 
ստեղծ ված այն վի ճա կը, երբ 
հա յու թյան մտա վո րա կա նու-
թյան զգա լի մա սը հա յե րեն չի 
խո սում: Եթե «Հայ գրա կա նու-
թյան գա լիք օրը» զե կուց ման 
մեջ կա րե լի է որո շա կի հան-
դուր ժո ղա կա նու թյուն գտնել 
օտա րա խոս հայ մտա վո րա-
կա նու թյան նկատ մամբ, ապա 
«Հո գեւ որ Հա յաս տա նում» 
խստո րեն քննա դատ վում է 
ազ գա յին լեզ վով չխո սող մտա-
վո րա կա նու թյու նը: Բա նաս-
տեղ ծը մեր ժում է օտա րա խո-
սու թյան ամեն մի երեւ ույթ: 
Որոշ նա մակ նե րում Տե րյա նը 
ոչ բնա կա նոն է հա մա րում ան-
գամ իր եւ ըն կեր նե րի նա մա-
կագ րու թյու նը եր բեմն հա յե րեն 
չվա րե լը, այլ դեպ քե րում խո-
սում է հա յե րեն չի մա ցող կա-
նանց հա յե րեն սո վո րեց նե լու 
մա սին եւ այլն: 

Ցո լակ Խան զա դյա նին հաս-
ցե ագր ված մի շարք նա մակ-
նե րում բա նաս տեղ ծը խիստ 
դժգո հու թյուն է հայտ նում, որ Խան զա դյան 
ամու սին ներն իրենց երե խա յի հետ հա յե րեն 
չեն խո սում. «Ձեր փոք րիկ դստե րը բա րեւ 
կա նես եւ կա սես, որ Վա հան քե ռին դժգոհ է, 
որ նա հա յե րեն չի բլբլաց նում...» (Վ. Տե րյան, 
Եր կե րի ժո ղո վա ծու, հ. 3, Եր., 1963, էջ 305): 

Մեկ այլ նա մա կում, մտա բե րե լով Լա զա-
րյան ճե մա րա նի դաս տի ա րակ Ալ. Ֆլին կի 
խոս քե րը, գրում է. «Մտա բե րում եմ սրի կա 
Ֆլին կի բա ռե րը՝ «Խղճուկ ժո ղո վուրդ եք, եւ 
ձեր լե զուն էլ խղճուկ է»: Ո՛չ, լե զուն խղճուկ 
չէ, բայց մենք հա մե նայն դեպս, իս կա պես 
խղճուկ ժո ղո վուրդ ենք» (էջ 452): Տե րյա նը, 
հա յե րե նը հա մա րե լով ամե նա հա րուստ լե-
զու նե րից մեկն աշ խար հում, իր ազ գա կից-
նե րից շա տե րին խղճուկ էր հա մա րում այդ 
պար գեւի ար ժե քը չհաս կա նա լու հա մար: 

Տե րյա նի կյան քից հայտ նի են նաեւ ուրիշ 

դրվագ ներ, երբ նա բա րո յա կան ան կում է 
հա մա րում ազ գա յին լե զուն չկի րա ռե լը: Հի-
շենք նաեւ այն հայտ նի դեպ քը, որ առիթ 
դար ձավ «Չեմ դա վա ճա նի իմ Նվար դին» 
ութ նյա կի գրու թյա նը, ուր Արա յի կնոջ՝ Նվար-
դի կեր պա րը խորհր դան շում է հա յոց լե զուն: 

Այս պի սին են եղել Վա հան Տե րյա նի տե սա-
կետ նե րը հա յոց լեզ վի դե րի, նշա նա կու թյան 
ու զար գաց ման հե ռան կար նե րի մա սին, այն, 
ինչ էա կան է եղել բա նաս տեղ ծի հա մար, քա-
նի որ, ինչ պես փաս տում է նա, լե զուն ազ գի 
լի նե լու թյան մի ակ գրա վա կանն է, «լե զուն 
ազ գի հո գին է. կեն դա նի է այդ հո գին, կեն-
դա նի է եւ ազ գը. կեն սու նակ է առա ջի նը, 
ուրեմն կեն սու նակ է եւ երկ րոր դը» (էջ 290):

Մե րի ՀՈՎ ՀԱՆ ՆԻ ՍՅԱՆ 
Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու

Սկիզբը՝ էջ 4
Մար կեսն իր կյան քի ըն թաց քում տե սավ 

Կա րի բյան ավա զա նի երկր նե րի բազ մա թիվ 
բռնա պե տե րի, տե սավ նրանց իշ խա նու-
թյան գա լու եւ նրանց անկ ման հա ջոր դա-
կան տար բե րակ նե րը եւ ընդ հան րաց րեց 
այդ ամենն իր բռնա պե տի կեր պա րում:

Որ պես վե պի հե րո սի հիմ նա կան նա խա-
տիպ՝ ուսում նա սի րող նե րը տա լիս են Վե-
նե սու ե լա յի նա խա գահ Խու ան Վի սեն տե 
Գո մե սի անու նը: Հի շում են նաեւ Կու բա յի, 
Մեք սի կա յի, Պա րագ վա յի ղե կա վար նե րին 
(Խե րար դո Մա չա դո, Ֆուլ խեն սիո Բա տիս-
տա, Պրո ֆի րիո Դի աս, Գաս պար Ֆրան սիա 
եւ ուրիշ ներ): Սա կեր պա վոր ման մի ան գա-

մայն նոր սկզբունք է, որ-
տեղ անա նու նը դառ նում 
է անձ նա նուն, տա րա ծու-
թյու նը՝ որո շա կի եր կիր:

Վե պը ոչ մի այն պատ-
մա աշ խար հագ րա կան 
հղաց քի ար գա սիք է, այ-
լեւ ար դյունք երաժշ տա-
կան ճշգրիտ զգա ցո ղու-
թյան, որ վե րած վում է 
ինք նակրկն վող, ինք նա-
բաց վող, ինք նա դարձ ու 
առա ջըն թաց ֆու գա յի, 
այս դեպ քում՝ մահ վան 
ֆու գա յի: Իսկ որ պես գե-
ղար վես տա կան ստեղ ծա-
գոր ծու թյան նա խօ րի նակ՝ 
կա րող ենք հի շա տա կել 
Պա ուլ Ցե լա նի «Մահ վան 

ֆու գա» բա նաս տեղ ծու թյու նը: Այդ մտա ծո-
ղու թյամբ Մար կե սը հյու սել է մեռ նող տե րեւ-
նե րով ծածկ վող նա հա պե տի աշ նան մահ-
վան ֆու գան:

Սկզբից մին չեւ վերջ նույն կշռույթն է՝ մեծ 
ջրե րի մա կըն թա ցու թյան ու տե ղատ վու-
թյան նույն շար ժու մով: Այս շարժ ման մեջ 
են տա րու բեր վում գե նե րա լի մահ վան ու 
նա խա մահ վան շրջա ռույթ նե րը: Հենց սա էլ 
դառ նում է ար ձակ պա տու մի բա նաս տեղ-
ծա կան պար բե րույթ եւ վե րած վում երաժշ-
տա կան ֆու գա յի:

Ավե լի դի պուկ բնո րոշ մամբ՝ Բեթ հո վե նի 
«Ֆու գան» է՝ այս դեպ քում՝ բա ռե րի երաժշ-
տու թյամբ: Հիմ նա կան ասե լի քի պար բե րա-

կան կրկնու թյուն ու զար գա ցում՝ բարդ ու 
բազ մա բարդ նա խա դա սու թյուն նե րի, հա-
մա դա սու թյուն նե րի ու ստո րա դա սու թյուն-
նե րի, բա ռա յին տար բեր կա պակ ցու թյուն-
նե րի ալիք վող հոր ձան քով:

Այս տեղ վայ րի, հզոր ու նախ նա կան մի 
ուժ կա ամեն ին չի մեջ, որն այլ բան չէ, 
քան կեն սա բա նա կան բնազ դը: Մի ազ դակ, 
որ գա լիս է որ սին հե տապն դող գի շա տիչ 
գա զան նե րի վազ քից ու ոռ նո ցից, դե պի 
օվ կի ա նոս ներ հո սող ան սահ ման ջրե րի 
տա րեր քից, անան ցա նե լի ջունգ լի նե րից, 
թռչուն նե րի վառ գույ նե րից:

Այդ պես՝ Մար կե սի կեր պար նե րը հզոր 
են, իրենց բնու թագ րա կան հատ կա նի շե րով 
շատ խիտ ու թանձր, որ բաց վում ներ կա յա-
նում են կեն սա կան լից քե րի հա ջոր դա կան 
պայ թյուն նե րի շա ռա չով: Ոչինչ չի պարզ-
վում, որով հե տեւ նրանցն ամ բող ջա կան 
շղթա է՝ հե րո սին տես նում ես ըն թա ցիկ գոր-
ծո ղու թյան մեջ, հե տո մի տեղ ծնունդն է, իսկ 
վեր ջում՝ մա հը: Ամ բողջ կյան քի ըն թաց քում 
նրանց ուղեկ ցում են ստեղծ ման եր ջան կու-
թյունն ու կոր ծան ման տագ նա պը: Սե րունդ-
ներ են գա լիս ու գնում, որ ասես փախ չում 
են մահ վան հե տապն դու մից: Նրանց ուժը 
մահ վան դեմ ուղղ ված զո րա վոր բնազդն 
է, որ ար տա հայտ վում է սի րով ու զու գա-
վոր ման տար փան քով, գի տու թյամբ ու 
իմա ցու թյամբ, պա տե րազմ նե րով ու իշ խա-
նու թյամբ, ծնուն դով ու մա հով: Դրանց կեն-
սա գոր ծու նե ու թյամբ այդ կեր պար նե րը լի-
ար ժեք են, իրենց տե ղե րում անհ րա ժեշտ ու 
ան փո խա րի նե լի, առինք նող ու հիշ վող:

Իր պատ մու թյուն նե րի ու հե րոս նե րի 
արարք նե րի հան դեպ Մար կե սը վե րա կանգ-
նեց զար ման քի զգա ցո ղու թյու նը, ա՛յն, ին չով 
երե խան ոգեւ որ վում է կրկե սում՝ վա՜յ, կրակ 

կուլ տվեց, մե ծը՝ հեր թա կան հան րա հա վա-
քից ու հե ղա փո խու թյու նից հե տո՝ ի՜նչ լավ է, 
նոր կյանք ենք սկսում: Այս տեղ ե՛ւ հրաշքն 
է, ե՛ւ աճ պա րա րու թյու նը, ե՛ւ թա մա շան, ե՛ւ 
թատ րո նը (բե մարք, բե մադ րու թյուն, խաղ): 
Զար մանք են գրա կան հե րո սի վե րած ված 
մար դիկ՝ նրանց հե տաքրք րու թյուն նե րը, 
նա խա սի րու թյուն ներն ու կեն ցա ղը, զար-
մանք է նկա րագր վող բնու թյու նը՝ բու սա կան 
ու կեն դա նա կան աշ խար հով, տե ղան քով 
ու տա րա ծու թյամբ, զար մա նա լի են կյան քի 
պատ մու թյուն նե րը՝ վե րած ված հիմ նա կան 
եւ ուղե կից դի պա շա րե րի, որ մե՛կ առաս-
պել են, մե՛կ՝ ավան դա պա տում: Ըն թեր ցո ղը 
կլան վում է այդ ամե նով, ոգեւ որ վում, տար-
վում, եւ կար դա լը՝ 21-րդ դա րում գիրք կար-
դա լը, դառ նում է հա ճույք: Կրկնում եմ՝ 21-
րդ դա րում, սա 19-րդ դա րը չէ, երբ գրա կան 
հե րոս նե րը, ավե լի հա ճախ հե րո սու հի նե րը 
գոր ծո ղու թյան մեջ էին մտնում գիր քը ձեռ-
քին: Սա 21-րդ դարն է՝ հա մա ցան ցի հա-
մաշ խար հա յին տա րած քով, սա լրատ վու-
թյան ու տե ղե կատ վու թյան սար դոս տայնն 
է, սա կյան քի ազատ կազ մա կերպ ման 
անս պառ հնա րա վո րու թյուն նե րի լայն աս-
պա րեզն է, մեծ արա գու թյուն նե րի, տե ղա-
շար ժե րի ու միջ մո լո րա կա յին թռիչք նե րի 
ժա մա նա կը: Այս պայ ման նե րում, ժա մա-
նա կա կի՛ց մարդ, դե՛, գիր քը ձեռքդ վերց րու 
եւ մե կու սա ցիր: Ահա այս պայ ման նե րում 
Մար կե սը վե րա կանգ նեց ըն թեր ցա նու թյան 
այն թանկ հա ճույ քը, որով առա ջին հա վա-
տա ցյալ ներն Աստ վա ծա շունչ էին կար դում:

Շա րու նա կե լի

Դա վիթ ԳԱՍ ՊԱ ՐՅԱՆ
Բա նա սի րա կան գիտ. դոկ տոր, 

պրոֆեսոր
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Սկիզբը՝ էջ 5
Իս րա յե լ յա նի վա յե լած հե ղի նա կու թյան, 

սի րո եւ հար գան քի հետ կապ ված ամե-
նացն ցող փաս տը, սա կայն, նրա լու սան կա-
րի հայտ նա բե րումն էր բան տա յին խցե րից 
մե կում` այն լու սան կա րի օրի նակ նե րից, որը 
տեղ էր գտել 1974 թ. նրա ցու ցա հան դե սի 
կա տա լո գում: Ար դյոք ո՞վ էր այդ բան տար-
կյա լը, որի հա մար ճար տա րա պետն այդ-
քան թանկ էր:

Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նը մահ կա նա ցուն 
կնքեց 1973 թ. սեպ տեմ բե րի 8-ին Երեւ ա-
նում: Վազ գեն Ա հա յոց հայ րա պե տի բնո-
րոշ մամբ՝ «Մեր ամ բողջ ժո ղո վուր դը, խոր 
ափ սո սան քով, նրա մար մի նը մա սուն քի 
նման տա րավ հանձ նե լու հայ րե նի հո ղին»: 
«...Այ սօր մենք, իբ րեւ Հա յոց Հայ րա պետ, 
խո նարհ վում ենք, երախ տա գետ զգա ցում-
նե րով լե ցուն, հան գու ցյալ Ռա ֆա յել Իս րա յե-
լ յա նի հի շա տա կի առաջ, որին եր բեք չենք 
մո ռա նա լու: Նրան չի մո ռա նա լու մեր ողջ 
ժո ղո վուր դը: Նրան չեն մո ռա նա լու Հա յաս-
տա նի արեւը, Հա յաս տա նի քա րե րը»,– ասել 
է Վե հա փա ռը վար պե տին նվիր ված իր մա-
հա խո սա կա նում: 

Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նի երկ րա յին կյան-
քի վեր ջին օրե րի մա սին Վե հա փա ռը գրել 
է. «...Ես նրան այ ցե լե ցի իր բնա կա րա նում, 
նրա մահ վա նից 3-4 օր առաջ: Տե սա նրան 
հյուծ ված, հա մա րյա սպառ ված վի ճա կում, 
լրիվ կմախ քա ցած: Աշ խա տե ցի հայտ նի չա-
նել իմ ցա վը, ուրախ ժպի տով դի մե ցի նրան, 
ինչ պես միշտ: Խոսք բա ցե ցի իր վեր ջին 
գոր ծի մա սին, այն նա խագծի մա սին, որ 
նա պատ րաս տել էր Երեւ ա նի Ս. Հով հան-
նես եկե ղե ցու վե րա կա ռուց ման հա մար՝ մեր 
խնդրան քով: Նա, այդ հի վանդ եւ ուժա քամ 
վի ճա կի մեջ, սքան չե լի աշ խա տանք էր կա-
տա րել, երեւի իր կյան քի վեր ջին գոր ծը: Նա 
տա րա ծեց թղթե րը, ցույց տվեց նա խագ ծե-
րը: Առույ գա ցավ ու սկսեց խան դա վա ռու-
թյամբ ներ կա յաց նել եւ բա ցատ րել իր կա տա-
րած աշ խա տան քը: Մենք զար մա նում էինք 
հափշ տակ ված, թե ինչ պես այս մար դը, որ 
այն քան մո տիկ էր մահ վան, բնավ չէր մտա-
ծում մահ վան մա սին, չէր խո սում հի վան-
դու թյան մա սին, նրա մեջ չկար ոչ մի հետք 
հո ռե տե սու թյան եւ ոչ մի նշույլ՝ հու սա հա տու-
թյան: Նա ար հա մար հում էր մա հը, նա հաղ-
թա հա րում էր մա հը: Ներ կա յաց նում էր իր 
նա խա գի ծը այն պի սի կեն սու րա խու թյամբ, 
ինչ պի սին պի տի ներ կա յաց ներ ինս տի տու-
տը նոր ավար տած մի ուսա նող, որ ներ կա-
յաց նում է իր դիպ լո մա յին աշ խա տան քը»: 

Ռու բեն Զա րյա նը եւս հի շո ղու-
թյուն ներ ունի վար պե տի երկ-
րա յին կյան քի վեր ջին օրե րի 
մա սին. «Վախ ճան վեց ուր բաթ 
գի շեր, լույս շա բաթ: Մի քա նի օր 
ար դեն վատ էր: Բա կում ըն կեր-
նե րի մի խումբ կար միշտ: Հաս-
կա նում էին, որ կորց նում են քա-
ղա քա ցուն, ճար տա րա պե տին, 
ըն կե րո ջը: Ուրբաթ օրը, երե կո-
յան դեմ, ար դեն ոչ մի ուժ չկար 
վրան: Սո ֆի կը բարձ րա նում է 
երկ րորդ հարկ ու ի՞նչ է տես նում. 
Ռա ֆոն ծնկնե րին մի մեծ գիրք է 
դրել, վրան թուղթ եւ գրում է՝

– Ռա ֆո, էդ ի՞նչ ես անում: 
– Գրում եմ: 
– Ախր չի կա րե լի:
– Կա րե լի՛ է, կա րե լի՛:
– Իսկ ի՞նչ ես գրում:
– Մի քա նի տող. ինչ գրվե լու է 

Հա ջը նի հու շար ձա նի վրա:
 Սո ֆի կը մի փոքր հե տո նո րից 

է բարձ րա նում երկ րորդ հարկ եւ գտնում 
Ռա ֆո յին աչ քե րը փակ, ծանր շնչե լիս: Կա-
մա ցուկ մո տե նում է եւ չի հաս կա նում քնա՞ծ 
է, թե ուժաս պառ եղած: Հա տա կին ըն կած 
էր թեր թը, որի վրա կար միր ֆլո մաս տե րով 
գրել էր, ջնջել, նո րից գրել. «Կո թողս կանգ-
նեց ված է ի նշա նա վո րումն սխրա գոր-
ծու թյան ան վե հեր հաջ նե ցի նախ նի նե րի, 
որոնք 1920 թվին իրենց կյան քի գնով տվե-
ցին մեզ փրկու թյուն՝ վե րածն վե լով հայ րե նի 
հո ղի վրա»:

Ռա ֆո յի ձեռ քով գրված վեր ջին տո ղերն 
են սրանք: 

Նույ նիսկ կյան քի վեր ջին ծանր ժա մե րին 
նա շա րու նա կում էր ստեղ ծա գոր ծել, արա-
րել, ծա ռա յել իր պաշ տե լի ազ գին, իր ար-
վես տով փա ռա բա նել ու ան մա հաց նել նրա 
փա ռա վոր ու հե րո սա կան էջե րը, քա րո զել 
հայ րե նա սի րու թյուն ու ազ գա սի րու թյուն: 

Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նի ճար տա րա պե-
տու թյու նը հնա րա վոր չէ ընդգր կել 20-րդ 
դա րի Հա յաս տա նում տի րա պե տող ճար-
տա րա պե տա կան դպրոց նե րից ոչ մե կի 
մեջ, ինչ պես նաեւ հա մա րել այն ավե լի 
վաղ ժա մա նակ նե րի որեւէ ոճի վե րարթ-
նա ցում: Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
եւ ոճի ընդգծ ված ինք նա տի պու թյունն 
ու ամ բող ջա կա նու թյու նը, հա մազ գա յին 
ճա նա չու մը, ըն դու նումն ու սե րը՝ թե՛ Հա-
յաս տա նում, թե՛ ար տերկ րում (մեծ մա-
սամբ հա յա հոծ հա մայնք ներ ունե ցող 

երկր նե րում), ինչ պես նաեւ նրա թո ղած 
նյու թա կան եւ մտա վոր ժա ռան գու թյան 
վեր լու ծու թյու նը հիմք են տա լիս հայ ճար-
տա րա պե տու թյան մեջ առանձ նաց նե լու 
նոր՝ իս րա յե լ յա նա կան դպրոց: Նշենք, որ 
այժմ ստեղ ծա գոր ծող ճար տա րա պետ նե-
րից ոմանց նա խագ ծած կա ռույց նե րում 
ակն հայտ են իս րա յե լ յա նա կան տար րերն 
եւ մո տե ցում նե րը:

Ցա վով պետք է ար ձա նագ րենք, որ Իս-
րա յե լ յա նի ճար տա րա պե տա կան կա ռույց-
նե րը, որ մեծ թիվ են կազ մում Հա յաս տա-
նում եւ հայ կա կան հա մայնք ներ ունե ցող 
որոշ երկր նե րում, բա վա րար ծա վա լով եւ 
մա կար դա կով ուսում նա սիր ված չեն: 

2008-ից եռան դուն աշ խա տանք ներ 
սկսվե ցին Ռա ֆա յել Իս րա յե լ յա նին նվիր-
ված կեն սագ րա կան կայ քի ստեղծ ման 
ուղ ղու թյամբ. կայ քի նպա տա կը վար պե տի 
գոր ծե րի եւ մարդ կայն տե սա կի հան րահռ-
չա կումն է: Հա մա ցան ցա յին ռե սուրս նե րի 
կի րա ռու մը՝ մաս նա վո րա պես ան հա տա-
կան կայ քի եւ սո ցի ա լա կան ամե նա տա-
րած ված ցան ցում՝ «Ֆեյս բուք»-ում, էջի 
ստեղ ծու մը մի քա նի ան գամ մե ծաց րեց 
Իս րա յե լ յա նի ժա ռան գու թյան ճա նա չու մը, 
օգ նեց ան հատ նե րին թե մա յի վե րա բե րյալ 
նյու թեր ստա նա լուն, որոնք հնա րա վոր 
չէր գտնել անձ նա կան եւ պե տա կան ար-
խիվ նե րից: Իս րա յե լ յա նի աշ խա տանք ներն 
ընդգրկ վե ցին մի ջազ գա յին «The Other 
Modern Architecture» ճար տա րա պե տա-

կան էջում: Մենք եւս օգտ վել ենք կեն սագ-
րա կան կայ քից՝ այս ակ նար կը գրե լու ըն-
թաց քում:

Ցա վոք, այ սօր մեր քա ղա քում չկա նրա 
հի շա տա կը հա վեր ժաց նող ոչ մի պատ, ոչ 
մի հու շա քար, էլ չենք ասում՝ վար պե տին 
ար ժա նի թան գա րան, որ տեղ հնա րա վո րու-
թյուն կլի ներ ավե լի լավ ծա նո թա նա լու նրա 
ար վես տին, գոր ծին, կա տա րած ուսում նա-
սի րու թյուն նե րին եւ մարդ կա յին տե սա կին:

Դի տում, ըմ բոշխ նում ես Իս րա յե լ յա նի 
նա խագ ծով կա ռուց ված շի նու թյուն ներն 
ու կո թող նե րը, ծա նո թա նում նրա ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րին ու գոր ծու նե ու թյա նը եւ 
ակա մա հարց տա լիս ինքդ քեզ. «Մի այն 
վիթ խա րի տա ղանդն ու պա հանջ կո տու թյու-
նը սե փա կան ան ձի ու գոր ծի նկատ մամբ 
կբա վա կա նաց նեի՞ն այս պի սի հրաշք ստեղ-
ծա գոր ծու թյուն ներ արա րե լու հա մար»: Եվ 
ան մի ջա պես տա լիս ես հար ցիդ պա տաս-
խա նը. «Ան շուշտ՝ ո՛չ, նման շի նու թյուն ներ 
ու կո թող ներ ստեղ ծե լու հա մար մի այն տա-
ղան դը բա վա րար չէր լի նի, պետք էր նաեւ 
հայ րե նա սեր լի նել, ան սահ ման հայ րե նա-
սեր, եթե ոչ՝ հայ րե նա պաշտ, ան սահ մա-
նո րեն սի րել, պաշ տել հայ րե նիքն ու ազ գը, 
նրա ան ցյալն ու հո գեւ որ նվա ճում նե րի ամ-
բող ջու թյու նը:

Հրա չյա ԲԱ ԼՈ ՅԱՆ (ԱՐ ՄԵ ՆՅԱՆ)
Բա նա սի րա կան գիտ. թեկ նա ծու

Սկիզբը՝ էջ 3, 4
Սուրբ Ծննդյան եւ Աստ ված հայտ նու-

թյան եկե ղե ցա կան տո նա կա տա րու թյունն 

սկսվում է հուն վա րի 5-ի երե կո յան՝ Ճրա-

գա լույ ցի («ճրագ»՝ «մոմ», եւ «լու ցա նել»՝ 

«վա ռել» բա ռե րից) սուրբ Պա տա րա գով: 

Ճ ր ա  գ ա  լ ո ւ յ  ց ի ն 
նա խոր դում է պա-
հե ցո ղու թյան եւ 
ապաշ խա րու թյան 
յոթ նօ րյա շրջա նը:

Հուն վա րի 6-ին՝ 
Սուրբ Ծննդյան 
Պ ա  տ ա  ր ա  գ ի ց 
հե տո, կա տար-
վո ւմ  է  ջրօրհ -
ն ե  ք ի  ա ր ա  ր ո -
ղ ո ւ  թ յ ո ւ ն ,  ո ր ը 
խորհր դան շում է 
Հի սուս Քրիս տո-
սի մկրտու թյու նը 
Հոր դա նան գե-
տում :  Հա տուկ 
աղոթք նե րով ու 
շ ա  ր ա  կ ա ն  ն ե  ր ի 
եր գե ցո ղու թյամբ 
ջուրն օրհն վում է 
սուրբ խա չով եւ 

սրբա գործ վում սրբա լույս մյու ռո նով: Երբ 
սուրբ խա չը ջուրն է իջեց վում, Տի րո ջից 
խո նար հա բար հայ ցում ենք, որ ինչ պես 
այն ժա մա նակ Հոր դա նա նում, այն պես 
եւ այժմ Սուրբ Հո գին իջ նի, սրբի ջու րը՝ 
այն ըն դու նակ դարձ նե լով մեղ քե րը մաք-

րե լու, լվա նա լու, հի վանդ նե րին բժշկե լու: 
Օրհն ված ջու րը բա ժան վում է հան վա-
տա ցյալ նե րին: Սուրբ Ծննդյան Պա տա րա-
գից հե տո պահ քը լուծ վում է, ու սկսվում է 
ուտի քի եւ տո նա կա տա րու թյան շրջա նը, 
որը տեւ ում է մին չեւ հուն վա րի 13-ը:

Ահա եւ Սուրբ Ծննդյան ու Աստ ված հայտ-
նու թյան խորհր դով է սկսվում նոր տա րին՝ 
իր հետ բե րե լով նոր հույ սեր, նոր խո հեր, 
նոր երա զանք ներ, նոր սպա սում ներ ու 
եռանդ: Հրա ժեշտ ենք տա լիս ան ցած տար-
վան, որ գլոր վում է հա վեր ժի գիր կը՝ իր հետ 
տա նե լով ցավն ու հի աս թա փու թյու նը, ան-
հանգս տու թյունն ու տագ նա պը, դառ նու-
թյունն ու կա րո տը... Եվ հան կարծ զար ման-
քով գի տակ ցում ենք, որ մարդ կա յին կյան քի 
ար ժեքն ապր ված տա րի նե րի քա նա կի մեջ 
չէ, այլ՝ հո գեւ որ, իմա ցա կան հա սու նու թյան 
ու բա րո յա կան կա տա րե լու թյան մեջ... 

Էա կա նը ոչ թե ժա մա նա կի, այլ մար դու 
եւ նրա կյան քի որա կի փո փո խու թյունն է՝ 
հա վեր ժա կան ժա մա նա կի մեջ. «Ամե նայն 
կե անք մեր ան կա յուն եւ շար ժա կան է եւ 
ո՛չ մնա ցա կան: Ո՛չ մե ծու թիւն, ո՛չ փառք, 
ո՛չ ուրա խու թիւն, ո՛չ հեշ տու թիւն եւ ո՛չ այլ 
ինչ, այլ ամե նայն ինչ փո փո խի եւ գնայ 
որ պէս հին տա րին գնայ...» (ս. Գրի գոր 
Տա թեւ ա ցի):

Եվ ահա ժա մա նա կի հա վի տե նա կան 
պտույտն անի մաստ կլի ներ, եթե մարդ-
կա յին կյան քը չի մաս տա վոր վեր մեծ ու 
սքան չե լի խորհր դով, այն է՝ ար դա րու թյան 
Արե գա կը՝ Հի սուս Քրիս տոս, իբ րեւ մար դու 
Որ դի աշ խարհ եկավ, որ մենք՝ մե ղան չա-
կան արա րած ներս, ծնվենք որ պես Աստ ծո 
որ դի ներ: 

Սուրբ Ծննդյան խոր հուրդն աղոթ քի 
նման է տա րած վում աշ խար հի վրա՝ սփռե-
լով լույս, խա ղա ղու թյուն, ան դորր: Իսկ 
Սուրբ Ծննդյան արեւ ա ծա գը հույ սի ու նո-
րոգ ման վա ղոր դյանն է, երբ մեր հոգ նած 
եւ տկա րա ցած հո գի ներն ուժ ու եռանդ են 
ստա նում աստ վա ծա յին ան շեջ լույ սից՝ նոր 
տա րի մուտք գոր ծե լով բեթ ղե հե մյան պայ-
ծառ աստ ղի առաջ նոր դու թյամբ: 

Հույս է ճա ռա գում եր կին քը, իսկ «հույ-
սը եր բեք չի ամա չեց նում» (հմմտ. Հռոմ. Ե 
5): Հա վա տի լույ սով եւ փրկու թյան հույ սով 
բաց վում է եր կին քը, ու ծա գում է Արե գա կը 
խա ղա ղու թյան, եւ մենք՝ հա վա տա ցյալ ներս, 
ծնկած հո վիվ նե րի կող քին ասես լսում ենք 
հրեշ տակ նե րի եր գը: Եվ հա վա տում ենք, որ 
մեր կյան քի «գի շերն ան ցավ, եւ ցե րե կը մո-
տե ցավ» (հմմտ. ԺԳ 12), քան զի՝ «...Աստ ծու 
ար քա յու թյունն ուտե լիք եւ ըմ պե լիք չէ, այլ՝ 
ար դա րու թյուն եւ խա ղա ղու թյուն եւ խնդու-
թյուն Սուրբ Հո գով» (Հռոմ. ԺԴ 17):

Ար փի նե ՉԱՆ ԹԻ ԿՅԱՆ

ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ
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Մահ, թե± ազա տու թյուն
«Հայ րե նա գի տու թյու նը գլխա վոր ուս մունք 

է այն ան ձանց հա մար, որոնք նվիր վում են 
հայ րե նի քին ծա ռա յե լուն»:

Հայ մե ծա նուն գրող, հրա պա րա կա-
խոս, հա սա րա կա կան գոր ծիչ Րաֆ ֆին այս 
մտքերն ար տա հայ տել է մի ժա մա նա կաշր-
ջա նում, երբ եր կի րը հա մե մա տա բար խա-
ղաղ կյանք էր ապ րում։ Ըն դա մե նը՝ հա մե-
մա տա բար, որին սա կայն հա ջոր դե լու էր հայ 
ժո ղովր դի պատ մու թյան ամե նա ա րյու նա լի 
էջը՝ Մեծ եղեռ նը, հա յոց ջար դե րը Ադր բե ջա-
նում, ղա րա բա ղյան շար ժումն ու ազա տա-
մար տը: Շար ժում, որը կար ծես հայ ազ գի 
դա րա վոր վշտի, ցա վի պոռթ կումն էր՝ այ լեւս 
չհան դուր ժե լու հաս տա տա կամ պա հան ջով 
եւ հա մար ժեք ու հուժ կու հա կա հար ված տա-
լու ան կոտ րում կամ քով:

Ցա վոք, այ սօր պատ կե րը գրե թե չի փոխ-
վել, եւ հայ րե նա գի տու թյունն ուս մունք է 
դար ձել ար դեն յու րա քան չ յու րիս հա մար, 
քան զի ճա կա տագ րի հեգ նան քով հա յը 
մշտա պես դա տա պարտ ված է պայ քա րե լու 
իր գո յու թյան հա մար: Կրկին իրավ է նկա-
տում մե ծա նուն գրո ղը՝ ասե լով. «Հի մա աշ-
խար հի կարգն այդ պես է, եւ միշտ այդ պես է 
եղել, ով որ զենք գոր ծա ծել չգի տե, ով ա րյուն 
թա փե լու եւ մար դիկ կո տո րե լու ըն դու նա կու-
թյուն չու նի, նրան ասում են՝ դու ազատ լի-
նե լու իրա վունք չու նես: Ուրեմն, եթե հա յե րը 
ցան կա նում են ազատ լի նել, պետք է ցույց 

տան, թե իրենք եւս զուրկ չեն քա ջու թյու նից, 
թե իրենք եւս սպա նել գի տեն: Եվ այժմ ամե-
նա հար մար ժա մա նակն է»: Մեծ հայ րե նա-
սե րի խոս քե րին ավե լաց նենք թե րեւս եր կու 
բառ՝ «այժմ եւ հա վի տյան»:

1988 թվա կան… Հա կա հայ կա կան տրա-
մադ րու թյուն ներ, Բաք վի, Սում գա յի թի ջար-
դեր, որոնք կայ ծակ նա յին արա գու թյամբ 
հա ջոր դե ցին մե կը մյու սին: Սկիզբ առավ 
ղա րա բա ղյան ազա տագ րա կան շար ժու մը: 
Էլ չենք խո սում կոր ծա նա րար երկ րա շար ժի 
մա սին, որը մի նոր՝ խո ր վերք առա ջաց րեց 
հա յի սրտում: Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյու նը 
թեւ ա կո խեց տագ նա պա լի մի ժա մա նա կաշր-
ջան՝ լի հա կա սա կան իրա դար ձու թյուն նե-
րով: Մի կող մից՝ ան կա խու թյուն, մյուս կող-
մից՝ պա տե րազմ, երկ րա շարժ, տնտե սա կան 
ճգնա ժամ: Հայ ժո ղովր դի տաս նյակ, հա րյու-
րա վոր զա վակ ներ, առանց վայր կյան իսկ 
վա րա նե լու, նետ վե ցին մար տի՝ չխնա յե լով 
իրենց ունե ցած ամե նա թանկ բա նը՝ կյան քը, 
հա նուն ազ գի ազա տու թյան, երկ րի ան կա-
խու թյան, հա նուն ապ րե լու…

Րաֆ ֆու եւ հայ մե ծա նուն մյուս հայ րե նա-
սեր նե րի ոգով, խոս քով ու մտքե րով դաս-
տի ա րակ ված հա յոր դի նե րից էր Վա զգեն 
Սպա րա պե տը, որն ասաց. «Ամեն ժո ղո-
վուրդ իր պատ մու թյան մեջ իր կռի վը գո նե 
մեկ ան գամ մին չեւ վերջ պետք է տա»: Եվ 
տվեց… Այս սկզբուն քով ու հայ րե նան վեր 

գա ղա փար նե րով տո գոր ված՝ նա առաջ նոր-
դեց ազա տագ րա կան պայ քա րը՝ այդ ոգով 
ներշն չե լով նաեւ ազա տա մար տի մաս նա-
կից նե րին: Նա առա ջին նե րից էր, ով կռվի 
առա ջին իսկ օրե րից պայ քա րի, ա րյու նա-
լի մար տե րի կի զա կե տում էր: Եվ ունե ցանք 
այն, ինչ ունենք այ սօր՝ ազատ, ան կախ պե-
տու թյուն, հաղ թա նա կած հայ ժո ղո վուրդ, 
ուժեղ եւ մար տու նակ հա յոց բա նակ: Ասել է 
թե՝ ունե ցանք ազա տու թյուն՝ մահ վան գնով, 
կյանք՝ ա րյան գնով: Մենք ապա ցու ցե ցինք 
մեր հո ղում ազատ ապ րե լու իրա վուն քը, եւ 
որ ամե նա կա րեւ ո րը՝ թշնա մին հաս կա ցավ, 
որ օր հա սա կան պա հին հա յը մար տու նակ է, 
կամքը՝ ան կոտ րում, ուժը՝ ան սա սան, եւ եթե 
հա յի ձեռ քին ձենք կա, ապա սրտում՝ հա-
վատքն առ Աստ ված:

Թեժ մար տե րը դա դա րե ցին, սա կայն պա-
տե րազ մը՝ ոչ: Ստեղծ վեց կա նո նա վոր բա-
նակ, որն ար դեն քսա նյոթ տա րե կան է: Եվ 
կրկին հի շենք Վազ գեն Սպա րա պե տի խոս-
քե րը. «Բա նա կը եղել է եւ պետք է լի նի պե-
տու թյան, հա սա րա կու թյան, ողջ հա յու թյան 
հոգ սը։ Բա նա կա շի նու թյու նը ծանր, հա վա-
տաց նում եմ, հա ճե լի հոգս է։ Բա նակն ազ-
գի ինք նա ճա նաչ ման հա յե լին է, բո լոր հա-
յե րի ծնունդն է, հա յու թյան հա վա քա կան 
կեր պարն է, նրա պա տաս խա նատ վու թյու-
նը, նրա պատ մու թյան վե րագ նա հա տու մը 
եւ հա յաց քը ապա գա յին։ Սի րուն խոս քեր 
չեմ ասում, ըն դա մե նը ճշմար տու թյունն եմ 
ասում։

Մեր բա նա կը ինք նակր թու թյամբ ստեղծ-

ված բա նակ է։ Մենք չէ ինք կա րող սպա-
սել, որ հե ռու նե րից գե նե րալ նե րը գա յին եւ 
մեզ կռվել սո վո րեց նե ին։ Մենք մեր հով վի, 
ար հես տա վո րի, բա նաս տեղ ծի մի ջից հա-
նե ցինք պաշտ պա նու թյան նա խա րա րին, 
գե նե րա լին, զին վո րին ու կռվե ցինք։ Փառք 
Աստ ծո, վատ չկռվե ցինք»:

Ծնունդդ շնոր հա վոր, Հա յո՛ց բա նակ…

Անուշ ԱՂԱ ՍԱ ՐՅԱՆ
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Տ
ա վու շի թե մում սուրբծնն դյան մի ջո ցա-
ռում նե րին իրենց ակ տիվ մաս նակ ցու-

թյունն ունե ցան հատ կա պես թե մի «Լույս 
ման կանց» կի րակ նօ րյա դպրոց նե րի սա-
նե րը: Դեկ տեմ բե րի 20-ին Տա վու շի թե մի 
առաջ նոր դին հյու րըն կա լե ցին սահ մա նա-
մերձ Կո թի հա մայն քի սա նե րը: Հա մայն քի 
ման կա պար տե զում կազ մա կերպ վեց Ոս-
կե պա րի եւ տե ղի կի րակ նօ րյա դպրոց նե րի 
սուրբծնն դյան մի ջո ցա ռու մը, իսկ դեկ տեմ-
բե րի 21-ին սուրբծնն դյան մի ջո ցա ռում էին 
պատ րաս տել Գան ձա քար հա մայն քի կի-
րակ նօ րյա դպրո ցա կան նե րը: Մի ջո ցառ ման 

մաս նա կից նե րը հան դես եկան Քրիս տո սի 
ծնուն դը խորհր դան շող ներ կա յա ցում նե րով, 
եր գե րով, աս մուն քով, երաժշ տա կան տար-
բեր կա տա րում նե րով: 

Դեկ տեմ բե րի 22-ին իրենց ան զու գա կան 
կա տա րում նե րով ներ կա նե րին մեծ բա վա-

կա նու թյուն պար գեւ ե ցին Դի լի ջա նի կի րակ-
նօ րյա յի սա նե րը, որին հա ջոր դե ցին մար զի 
Աչա ջուր, սահ մա նա մերձ Բեր քա բեր եւ Ծաղ-
կա վան հա մայնք նե րի դպրոց նե րի մի ջո ցա-
ռում նե րը: 

Տա րե վեր ջյան շա բաթն իրենց հան դի սու-
թյուն նե րով եզ րա փա կե ցին Հա ղար ծին եւ 
Թե ղուտ հա մայնք նե րի սա նե րը: Հա ղարծ նի 
ման կա կան կրթօ ջա խում ներ կա նե րին ող-
ջու նե ցին ման կա պար տե զի 73 եւ կի րակ-
նօ րյա դպրո ցի 12 սա նե րը: Ներ կա նե րը 
հուզ ված էին, երե խա նե րը՝ ոգեւ որ ված, որը 
կրկնա պատկ վեց սրբա զա նի այ ցով: Սպաս-

ված հյու րին պատ շաճ 
դի մա վո րե լու հա մար, 
պարզ վեց, փոք րիկ նե-
րը եր կար էին պատ-
րաստ վել: Հա ղարծ-
նի ման կա պար տեզ 
է հա ճա խում 75, իսկ 
կի րակ նօ րյա դպրոց, 
որը, ի դեպ, թե մի մեծ 
դպրոց նե րից մեկն է, 
163 սան: Մի ջո ցառ-
ման սկզբում ներ կա-
նե րը մի ա ձայն աղո թե-
ցին, որին հե տեւ ե ցին 
երաժշ տա կան կա-
տա րում ներ, Աստ վա-
ծաշն չից հատ ված ներ՝ 
Քրիս տո սի ծննդյան 
վե րա բե րյալ: Հնչե ցին 
եր գեր, որոնք ավե-

տում էին Քրիս տո սի ծնուն դը: 
Մի ջո ցառ ման ավար տին սա նե րը ներ կա-

նե րին նվի րե ցին իրենց պատ րաս տած ձե-
ռա գործ բա ցիկ նե րը՝ Ձմեռ պա պի եւ տո նա-
ծա ռի ինք նա տիպ նկա րա զար դում նե րով: Դե՛, 
թե մի առաջ նորդն էլ, իր հեր թին, դա տար-

կա ձեռն չէր հյու րըն կալ վել: Բո լոր սա նե րին, 
ինչ պես եւ մյուս հա մայնք նե րի մի ջո ցա ռում-
նե րի մաս նա կից նե րին, փոք րիկ նվեր ներ 
հանձն վե ցին:

«Դուք հրաշք եք, կրկնա կի բա ցա ռիկ, 
քան զի կրե լով Հա ղարծ նի վա նա կան հա մա-
լի րի ան վա նու մը՝ շունչ եւ ոգի եք տա լիս հա-
մա լի րի ամեն մի քա րի»,– իր խոս քում նշեց 
Բագ րատ սրբա զա նը:

Հա ջորդ այ ցը Հա ղարծ նի հա րեւ ա նու-
թյամբ տե ղա կայ ված Թե ղուտ հա մայնքն 
էր: Այս տեղ նո րա կա ռույց ման կա պար տե-
զում դաս տի ա րակ վում է 43 սան, իսկ կի-
րակ  նօր յա դպրոց են հա ճա խում 31-ը, 
որը, ի դեպ, հա մայն քի բնակ չու թյան թվի 
հա մե մա տու թյամբ բա վա կա նին մեծ ցու-
ցա նիշ է, ինչ պես եւ՝ Հա ղարծ նում: Այս տեղ 
եւս սա նե րը հան դես եկան տար բեր կա տա-
րում նե րով, երգ ու պա րով, բե մադ րու թյուն-
նե րով, դու դու կի հի աս քանչ կա տար մամբ: 
Բագ րատ սրբա զանն օրհ նեց ներ կա նե րին, 
զրու ցեց փոք րիկ նե րի հետ: Կրթօ ջա խի 
տնօ րեն ներն իրենց երախ տի քի խոսքն ուղ-
ղե ցին սրբա զա նին՝ շեշ տե լով, որ վեր ջին 
տա րի նե րին հա մայն քի հո գեւ որ կյանքն 
զգա լի վե րելք է ապ րում, սեր տա ցել են եկե-
ղե ցի-դպրոց-ման կա պար տեզ հա րա բե րու-
թյուն նե րը, ամե նու րեք թեւ ա ծում են սե րը, 
հա վատն ու հա մե րաշ խու թյու նը: 

* * *
Հուն վա րի 20-ին Տա վու շի թե մի առաջ-

նորդ Բագ րատ եպս Գալս տա նյա նը սահ-
մա նա մերձ Ներ քին Կար մի րաղ բյու րում էր, 
որ տեղ ամեն օր լույ-
սը բաց վում է թշնա-
մու կրա կո ցի ձայ նով 
եւ ավարտ վում նույն 
կերպ:  Սրբա զա նը 
նախ Սուրբծնն դյան 
Պա տա րագ մա տու-
ցեց, ապա կա տա րեց 
Ջրօրհ ն յաց կարգ: 
Ա ր ա  ր ո  ղ ո ւ  թ յ ո ւ  ն ը 
տե ղի ունե ցավ հա-
մայն քա պե տա րա նի 
հան դի սու թյուն նե րի 
սրա հում: Սրբա զան 
հո րը սպա սա վո րում 
էին Բեր դի տա րա-
ծաշր ջա նի հո գեւ որ 
հո վիվ Արամ քա հա նա 
Միր զո յա նը, եկե ղե ցու 
հա վա տա վոր սպա-
սա վոր Գա գիկ Գրի գո րյա նը եւ սպա սա վո րող 
մա նուկ ներ: 

Ջուրն օրհն վեց, եւ խաչ քա վոր ընտր վեց 
հա մայն քի վար չա կան ղե կա վար Լեւ ոն Առա-
քե լ յա նը:

Ներ քին Կար մի րաղ բյուր գյու ղը Տա վու-

շի մար զի ամե նա հին բնա կա վայ րե րից է, 
հիմ նադր վել է 16-րդ դա րում: Մայ րա քա-
ղաք Երեւ ա նից հե ռու է 192 կմ, հայ-ադր-
բե ջա նա կան սահ մա նից՝ 1.5 կմ, ընդ որում՝ 
թշնա մու ամե նա մոտ դիր քից հե ռու է ըն դա-
մե նը 300 մ: Նախ կի նում գյուղն ան վան վել է 
Վար դա շեն: Տե ղի բնա կիչ նե րի նախ նի ներն 
այս տեղ են տե ղա փոխ վել Ար ցա խի տա րա-
ծաշր ջա նից: Ունի հա զա րից ավե լի բնա կիչ, 
որոնք զբաղ վում են անաս նա պա հու թյամբ, 
այ գե գոր ծու թյամբ: Հա մայնքն ունի դպրոց, 
ման կա պար տեզ, բուժ կետ, ֆուտ բո լա յին 
ակ տիվ թիմ: 2012-ին կա յա ցած ամա ռա յին 
օլիմ պի ա կան խա ղե րի ժա մա նակ Ռու սաս-
տա նի Դաշ նու թյան դրո շի ներ քո հան դես 
եկած՝ ձյու դո յի օլիմ պի ա կան չեմ պի ոնն ազ-
գու թյամբ հայ է, ծա գու մով՝ հենց այս հա-
մայն քից:

Ներ քին Կար մի րաղ բյուր գյու ղը մշտա պես 
գտնվել է ադր բե ջա նա կան զի նու ժի ուղիղ 
նշա նա ռու թյան տակ, առանձ նատ նե րի մեծ 
մա սը հրե տա կոծ ված է: Ներ կա յում հա մայն-
քի տղա մարդ կանց մեծ մա սը ծա ռա յում է ՀՀ 
ԶՈՒ-ում, պահ պա նում սե փա կան գյուղն ու 
ըն տա նի քը: Այս տե ղի յու րա քան չյուր բնա կիչ 
սահ մա նա պահ է՝ վստահ իր ուժե րին, հա վա-
տով առ Աստ ված: 

Պա տա րա գին ներ կա էին նաեւ սահ մա-
նա պահ Մով սես գյու ղի հո գեւ որ հո վի վը՝ 
Աբել քա հա նան, դպրո ցի, ման կա պար տե զի 
սա նե րը, ծնող ներ, ուսու ցիչ ներ, հա մայն քի 
բնա կիչ ներ:

Արա րո ղու թյան ավար տին թե մի առաջ-
նոր դը երե խա նե րին գիրք նվի րեց:

Ջրօրհ նե քի կար գը սահ մա նա մերձ հա-
մայն քում կա տա րե լը, սրբա զա նի խոս քով, 
խորհր դան շա կան նշա նա կու թյուն ունի, 
քան զի, լի նե լով սահ մա նին մոտ, հա մայն-
քի բնա կիչն առա վել կա րիք ունի հո գեւ որ 
սննդի եւ ուշադ րու թյան:
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